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Lyžaři vystavovali
Ve dnech 27. 9. – 5. 10. 2013 si místní lyžaři připomněli
čtyřicetileté výročí od zahájení organizovaného lyžování
v Teplicích nad Metují.
Výstava, která proběhla v prostorách městské radnice, nabídla
k vidění velké množství historických materiálů, fotek,
diplomů, pohárů, ale i výstroje, výzbroje a nejrůznějších
lyžařských potřeb.
Kompletní seznam všech členů lyžařského oddílu za
posledních čtyřicet let obsahoval 353 jmen. Mnozí se zde našli
na dobových fotografiích, ve výsledkových listinách,
v evidencích docházky i v oddílových hodnoceních.

Expozice byla doplněna o dokumenty, fotografie i diplomy
z doby, kdy se lyžování v Teplicích nad Metují teprve
probouzelo a kdy bylo reprezentováno pouze několika jedinci.
Nedílnou součástí této kapitoly byla i ukázka výzbroje a
výstroje tehdejších lyžařských nadšenců.
Na digitalizovaných filmech, které byly promítány v rámci
výstavy, se někteří rozpomněli na doby dávno, dávno minulé.
Každý, kdo na výstavu zavítal, mohl obdivovat naprosto
dokonalou a propracovanou evidenci celého období čtyřiceti
let, po které lyžařský oddíl vykonává aktivní činnost.
Podrobné studium vystavovaných materiálů si vyžádalo u
některých návštěvníků i dobu několika hodin.
Kromě výstavy zorganizovali lyžaři i setkání svých
zakládajících
a
nejaktivnějších
členů,
které
se
uskutečnilo v sále SOU ve Střmenském podhradí. Zde se
v příjemné atmosféře sešlo a o své dojmy podělilo několik
generací teplických lyžařů. Zvláště potěšila přítomnost
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několika „lyžařů veteránů“. Pana M. Pokorného, A. Mantela,
M. Vávry, S. Moravce, B. Moravce. Po přečtení zprávy o
činnosti za uplynulých 40 let, byly promítnuty vybrané
fotografie z tohoto období a následovala diskuze nekonečných
vzpomínek a historek.
Je třeba poděkovat všem, kteří se postarali o zdárný průběh
lyžařských oslav.
Všem přispěvatelům za finanční pomoc, základní škole za
zapůjčení video-techniky, MěÚ za poskytnutí prostor, SOU za
perfektní služby, místnímu „Íčku“ za pomoc a všem
dobrovolníkům za sestavení výstavy a programu setkání.
Poděkování patří také všem, kteří poskytli vystavované
exponáty především pak Stanislavu Moravcovi a jeho
dokonalému archivu.
Za LO Radek Myška
Pozn.: DVD ve kterém je zmapována výstava, setkání členů a
nakopírované historické fotky a dokumenty je možné
objednat u S. Moravce (s.moravec@tiscali.cz)
ŠKOLA

O pohár starostů
Dne 1. října 2013 se uskutečnila dopravní soutěž mladých
cyklistů „Pohár starostů“ ve znalostech silničního provozu.

Soutěž se konala na dopravním hřišti v Náchodě – Bělovsi za
účasti 30 družstev z okresu Náchod. V silné konkurenci jako
obvykle vyhrála škola z Bělovsi, ale důležité je, že naše
družstvo ve složení – J. Janeček, A. Borůvková, K. Thérová,
D. Konečný – všichni žáci 5. třídy, se v silné konkurenci
umístili na pěkném 8. místě. Blahopřejeme.
Radim Války, ředitel ZŠ

Děti ve škole v Jaworzině Slaské

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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V září navštívili žáci naší základní školy školu v Jaworzině
Slaské, se kterou spolupracujeme již řadu let. Město
Jaworzina Slaská je také partnerským městem Teplic nad
Metují.
Naše návštěva měla kulturní a sportovní program. V kulturní
části vystoupily děti s tanečním programem, který připravila
Libuše Hažmuková. Navštívili jsme také učebnu přírodopisu
se zajímavými pomůckami a následovala sportovní část.
Soutěžilo se ve fotbale, vybíjené a pohybových soutěžích.
Zápolení probíhalo ve sportovním areálu školy, které je velmi
pěkné.
Návštěva skončila prohlídkou železničního muzea a historické
techniky. Na oplátku jsme pozvali polské děti k návštěvě
v Teplicích na Metují.
Radim Války, ředitel ZŠ

Teplic, Bučnice, Střmenského podhradí a Nových Dvorů.
Okrsek č. 2 - Dolní Teplice
V hasičské zbrojnici v přízemí, ul. Palackého čp. 91.
Pro voliče z Dolních Teplic, Lachova,
Bohdašína a
Jiráskových skal.
Okrsek č. 3 - Zdoňov
V přízemí bývalé MŠ Zdoňov, Zdoňov čp. 158.
Pro voliče ze Zdoňova a Libné.
Okrsek č. 4 - Javor
V zasedací místnosti městského úřadu v přízemí budovy, ul.
Rooseveltova čp. 15.
Pro voliče z Javora a Dědova.
ing. Blanka Fichtnerová - tajemnice MěÚ
Usnesení č. 18
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 30. září 2013
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/18/2013
Uzavření smlouvy na předfinancování projektu „Sběrný dvůr
Teplice nad Metují“ do výše 6 mil. Kč s Komerční bankou.
Usnesení č. 02/18/2013
Poskytnutí finančního příspěvku DSO Broumovsko ve výši
17.980 Kč.
Usnesení č. 03/18/2013
Na základě výsledku výběrového řízení firmu Ing. Radek
Myška IČ: 45926603 se sídlem 549 57 Teplice nad Metují,
Nerudova 254, dodavatelem akce „Sběrný dvůr v Teplicích
nad Metují“ stavební část a podpis smlouvy o dílo s touto
firmou.
Usnesení č. 04/18/2013
Změny rozpočtu v červenci 2013 o 962.520 Kč dle
rozpočtového opatření č. 6/2013.
Usnesení č. 05/18/2013
Změny rozpočtu v srpnu 2013 o 10.440 Kč dle rozpočtového
opatření č. 7/2013.
Usnesení č. 06/18/2013
Změny rozpočtu v září 2013 o 4.993.000 Kč dle rozpočtového
opatření č. 8/2013.
Usnesení č. 07/18/2013
Prodej p. č. 283/5, trvalý travní porost, 92 m2, k. ú. Zdoňov
odměřený z p. č. 283 GP č. 192-112/2013 panu B. L. za cenu
kupní 7.520 Kč.
Usnesení č. 08/18/2013
Bezúplatné nabytí části p. č. 966, k. ú. Horní Teplice od
křižovatky u Kotyzů ke Skalnímu mlýnu.
Usnesení č. 09/18/2013
Prodej části p. č. 309/1, k. ú. Janovice u Trutnova po odměření
pozemku.
Usnesení č. 10/18/2013
Prodej částí p. č. 53/1 a st. p. č. 25, k. ú. Teplice nad Metují po
odměření pozemku.
bere na vědomí
Usnesení č. 11/18/2013
Rozbor hospodaření k 30. 06. 2013
Usnesení č. 12/18/2013
Pronájem části p. č. 152, k. ú. Dědov a uzavření nájemní
smlouvy s manželi L. a B. A
Usnesení č. 13/187/2013
Přidělení bytu 2+1 v Teplicích nad Metují, Zámecká 117 paní
I. K.
Usnesení č. 14/18/2013
Přidělení bytu 1+1 v Teplicích nad Metují, Lachov 75 panu L.
A.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR dne 25. a 26. října 2013
Vážení občané,
ve dnech 25. - 26. října 2013 se budou na území České
republiky konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České rebubliky.
Volby se konají v uvedených dvou dnech, v pátek od 14.oo
hod. do 22.oo hod. a v sobotu od 8.oo hod. do 14.oo hod.
Způsob hlasování se řídí zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu české republiky, ve znění pozdějších předpisů
Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je přihlášen v obci
k trvalému pobytu. Každý hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. Před okrskovou komisí musí oprávněný občan
prokázat svoji totožnost a státní občanství ČR platným
občanským
průkazem,
nebo
platným
cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním pasem. Neprokáže-li volič svou totožnost a
občanství České republiky tímto způsobem, nebude mu
umožněno hlasování.
Při volbách se každý oprávněný volič po obdržení úřední
obálky, popřípadě i hlasovacích lístků, musí odebrat do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Pokud se
volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. Volič
vloží do úřední obálky 1 vybraný hlasovací lístek. Na
hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového
čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné
písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování
hlasovacího lístku vliv.
Hlasovací lístky spolu s podrobnými pokyny ke způsobu
hlasování budou všem voličům doručeny domů nejpozději 24.
října 2013 (§ 38 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb.).
Ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, může
oprávněný občan požádat o umožnění hlasovat mimo
místnost
pro hlasování do tzv. přenosné hlasovací
schránky.
Prosíme všechny oprávněné občany, kteří o toto budou
žádat, aby se včas přihlásili na Městském úřadu v
Teplicích nad Metují - telefonní číslo 491581201 nebo
491581207.
Volební okrsky v Teplicích nad Metují:
Okrsek č. 1 - Teplice nad Metují střed
V zasedací místnosti městského úřadu v přízemí budovy, ul.
Rooseveltova čp. 15.
Pro voliče z Teplic nad Metují - střed, Kamence, Horních
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Všechny papírové vícedenní jízdenky tak budou mít svoji
elektronickou variantu, která se na prodejním místě nahraje na kartu.
Karta tedy bude plnit roli jízdenky a prokazovat se jí budete při
cestování v rámci všech autobusů a vlaků Královéhradeckého a
Pardubického kraje zapojených do Integrovaného dopravního
systému (IDS) IREDO. Jejich seznam najdete na www.oredo.cz.
Karta bude fungovat také jako elektronická peněženka pro nákup
jednorázové jízdenky. Kredit si koupíte (nabijete) v autobuse či na
železniční stanici, kterým můžete platit ve všech autobusech a
vlacích zapojených v IDS IREDO.

zamítá
Usnesení č. 15/18/2013
Žádost pana P. L. o prodej části p. č. 290/4, k. ú. Teplice nad
Metují.
Usnesení č. 16/18/2012
Žádost o změnu územního plánu firmy SERRIED a.s. Praha 2
č. j. 1557/2013.
ukládá
Usnesení č. 17/18/2013
Starostovi prověřit postup Správy CHKO Broumovsko při
řízení v souladu se správním řádem, zejména dodržení
správních lhůt.

Jak to funguje?
Při nákupu časové nebo zónové jízdenky na železniční stanici nebo v
autobuse dojde k jejímu nahrání na čipovou kartu. Současně vám
bude vydán daňový doklad, sloužící ke kontrole platnosti nahrané
jízdenky i k reklamaci. (Daňový doklad ale neslouží jako jízdní
doklad.)
Na kartu lze nahrát všechny druhy jízdného dle platného tarifu
IREDO. Kontrola platnosti vícedenní nebo jednoduché jízdenky bude
probíhat přiložením čipové karty k odbavovacímu zařízení v
autobuse, k přenosné pokladně průvodčího ve vlaku nebo ke čtečce
revizora.

Teplice nad Metují 1. října 2013
Milan Brandejs, starosta
Mgr. Radim Války, místostarosta

Základní kámen novostavby byl požehnán
Ve středu 9. 10. 2013 ve 13.00 hodin byl na zahradě Domova
Dolní zámek poklepán základní kámen, který bude součástí
novostavby. Poklepání s vyjádřením úspěšného dokončení
stavby se za Královéhradecký kraj zhostil Radní p. Josef
Lukášek.
Tato akce byla pojata jako „domácí akce“ a to hlavně pro
klienty a zaměstnance Domova Dolní zámek. Byli pozváni i
hosté, především zástupci zřizovatele, Města Teplic nad
Metují, sponzorů a další hosté, kteří nám pomohli a stále
pomáhají v této přechodné situaci vše zvládnout.
Po kolaudaci novostavby a nastěhování se do této budovy
našimi klienty, bude před novostavbou usazen pískovcový
kámen, který jsme dostali sponzorským darem od Kameníků
z Dolních Teplic. Na tento kámen, který ozdobí naši zahradu,
bude upevněn štítek s textem, aby stále připomínal tuto
slavnou událost.
Tímto bych chtěla poděkovat všem pozvaným za účast na této
„domácí akci“, dále bych chtěla poděkovat všem sponzorům a
panu vedoucímu Kameníků na Dolních Teplicích.

Bude ještě možné jezdit i na papírovou jízdenku?
Čipová karta nahradí všechny papírové vícedenní jízdenky IREDO,
jejichž prodej bude ukončen – viz. tabulka níže. V papírové formě
budou vydávány a uznávány pouze jednorázové nepřestupní jízdenky
a to všech typů (obyčejné, poloviční, žákovské, studentské, ZTP atd.)
a jednodenní papírová síťová jízdenka.

Kde čipovou kartu IREDO koupím?
Novou čipovou kartu IREDO je možné zakoupit na kontaktních
místech od 1. srpna 2013. Jejich seznam najdete na www.oredo.cz.

ŽÁDOST A VYDÁNÍ ČIPOVÉ KARTY IREDO
Zažádat o kartu můžete od 1. 9. 2013 prostřednictvím elektronického
formuláře na www.oredo.cz nebo na kontaktním místě již od 1. 8.
2013. Seznam kontaktních míst najdete na www.oredo.cz. Informace
vám také poskytne v pracovní dny od 8:00 do 16:00 operátor na
bezplatné telefonní lince 800 10 15 20.
Vydávány budou také anonymní (přenosné) karty, které si mohou
cestující půjčovat. Na tento typ karty bude možné nahrát kredit na
nákup jednotlivých jízdenek. Naopak časovou jízdenku na anonymní
kartu nebude možné zakoupit.
K zřízení karty budete potřebovat:
vyplněnou Žádost o čipovou kartu IREDO
doklad totožnosti (občanský nebo jiný průkaz obsahující jméno,
datum narození a fotografii žadatele)
průkazovou fotografii (3,5 × 4,5 cm)
žáci a studenti – potvrzení o studiu v předtištěné kolonce Žádosti,
nebo platný Žákovský průkaz.
Za vydání karty zaplatíte 150 Kč. Děti a studenti zaplatí v rámci
slevy od 1. 8. do 30. 9. za pořízení karty pouhých 80 Kč.
U nezletilých do 15 let vyřizuje žádost i vyzvednutí karty IREDO
zákonný zástupce, který předloží rodný list žadatele nebo svůj platný
občanský průkaz, má-li v něm dítě zapsáno.
Podat žádost a vyzvednout kartu může i třetí osoba (nejen
manžel/manželka). Potřebovat bude vyplněnou žádost a písemnou
(neověřenou) plnou moc žadatele.
Při vyzvednutí čipové karty IREDO na kontaktním místě nebo na
pokladně ČD předloží žadatel nebo jeho zástupce potvrzení o přijetí
žádosti nebo svůj průkaz totožnosti.
Životnost čipové karty je 6 let.
Harmonogram postupného ukončování předprodeje a prodeje
papírových časových kupónů IREDO a papírových „přestupních“
jízdenek IREDO.

Domov Dolní zámek „osiřel“
Ve středu 3. 10. 2013 se zhasla poslední světla v ubytovací
části Domova Dolní zámek a poslední klienti a zaměstnanci
opustili zámek. Domov Dolní zámek „osiřel“. Ne tak doslova
a ne na dlouho. Na zámku zůstaly pracovnice kuchyně a
budou se zde provádět stavební úpravy. Zámek opět ožije
koncem příštího roku, kdy se vše nastěhuje zpět a do lepšího
prostředí.
Sociální služba se nyní přechodně poskytuje v prostoru
penzionu Metuje, kde je nyní rušno. Díky majiteli penzionu
Metuje jsme nemuseli celou sociální službu přestěhovat až do
Opočna.
Dny opouštění zámku byly provázeny náročnou prací tj.
stěhováním, a to nejen zařízení, ale přemístěním klientů do
nového prostoru. Tyto dny byly velmi stresující, ale vše dobře
dopadlo. Stěhovali naši zaměstnanci, stěhovací služba a na
pomoc přišli i pracovníci Technických služeb Města Teplic
nad Metují. Pochopení a podporu v uvolnění pracovníků měl
pro nás i pan starosta Milan Brandejs.
Tímto bych chtěla všem našim zaměstnancům a
zaměstnancům Technických služeb Města Teplic nad Metují
moc poděkovat. Také bych chtěla vyzdvihnout statečnost
našich klientů, kteří vše zvládli.
Dagmar Kušlová, ředitelka DDz

VYSTAVTE SVŮJ VÝROBEK NA VÁNOČNÍ VÝSTAVĚ

Již tradičně se od začátku prosince do Tří králů bude
v Informačním centru konat Vánoční výstava. Stejně jako
v loňském roce, bych ráda poprosila všechny zručné a šikovné
lidičky z našeho města, kteří by měli zájem se na této výstavě
podílet, aby nám své výtvory nosili do konce listopadu.
Budeme vděčné za každý kousek, který nám přinesete a tím
napomůžete k oživení tradičních vystavovaných příspěvků.

Od 1. října vícedenní jízdenky pouze elektronicky
Nová čipová karta IREDO bude platit na zónové i časové
jízdné IDS IREDO, nejrozsáhlejšího dopravního systému
v České republice.
Nová čipová karta IREDO nahradí stávající papírové jízdenky.
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Záleží jen na vás, jestli to co přinesete, bude jen výstavní,
nebo i prodejní. Těšíme se na výtvory šikovných dětí,
maminek, babiček, ale i tatínků a dědečků.
Za IC Teplice nad Metují, Klára Borůvková

PODĚKOVÁNÍ
*********
Přátelé pěší turistiky děkují spolku Radost za vzorně
připravený pochod, který se uskutečnil 14. 9. 2013 TeplickoAdršpašská 33 v počasí, "že by psa nevyhnal".
Poděkování zaslouží Jirka Štěpánek a celý pořadatelský tým,
který pro pochodníky připravil skvělou atmosféru a účastníci i
když zmoklí se sem rádi budou vracet. Diplom a originální
plaketa byla odměnou za zdolání připravené trasy pochodu.
Dále bychom chtěli poděkovat za fotografie a článek z
pochodu, který vystihuje tu krásnou atmosféru zákulisí
pochodu.
Přátelé turistiky Jaroslav Suchánek, Miloš Rousek a Václav
Kábrt z Nového Města nad Metují
*********
Klienti a zaměstnanci Domova Dolní zámek, děkují studentovi
Lukáši Mádlemu ze Střední školy hotelnictví a společného
stravování, Teplice nad Metují za zpříjemnění večera zpěvem
a hraním na kytaru dne 10. 10. 2013.
Kolektiv klientů a zaměstnanců DDz

******************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
dne 21. září 2013 v Adršpachu - u jezírka
Martin Pávek a Miroslava Vtípilová,
dne 28. září 2013 na Skalách
Jiří Vaněk a Lucie Tillerová.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!!!
J. Záleská, matrikářka

*******************************************
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
VLASTIMIL VONDRUŠKA – PŘEMYSLOVSKÁ
EPOPEJ IV. Král básník Václav II.
Závěrečný díl ságy o době velkých přemyslovských králů.
Začíná koncem vlády Přemysla II. Otakara, vypráví o vládě
Václava II. a vraždě jeho syna Václava III. Král Václav II. byl
zajímavou osobností, v dějinách možná trochu nedoceněnou.
Právě za jeho vlády se vytvořil model stavovského státu s
přesnou dělbou odpovědnosti mezi panovníkem a šlechtou. On
sám byl v duši umělcem, sám vynikající minesengr, ale také
muž známý svou erotickou náruživostí
DAN BROWN – INFERNO Harvardský symbolog Robert
Langdon se tentokrát ocitá v samotném srdci Itálie, aby
pomohl vyřešit záhadu, jež je pozoruhodně propojena s jedním
z největších literárních děl všech dob - Dantovým Peklem. Při
svém tajuplném poslání se Langdon musí střetnout s
neznámým, hrůzu nahánějícím protivníkem. Jediné vodítko mu
v jeho pátrání nabízí jenom Dantova temná epická báseň - a
čas přitom neúprosně pádí. Až uplyne, má dojít ke katastrofě,
která navždy změní celý svět.
MARY HIGGINS CLARKOVÁ – MÁ RÁD HUDBU,
RÁD TANČÍ Televizní producentka Darcy připravuje film o
lidech, kteří si dávají schůzky pomocí inzerátů. Přemluví
kamarádku Erin, aby na několik z nich odpověděla. To se však
stane Erin osudným. Na jedné ze schůzek je zavražděna a
Darcy, kterou bolestně pronásleduje pocit viny, se rozhodne
po vrahovi pátrat sama. Rozhodí po internetu několik inzerátů
a čeká.
PHILIPP VANDENBERG – KEJKLÍŘOVA ŽENA
Jen pár dní před složením věčné přísahy prchá novicka
Magdaléna z kláštera. V nouzi se připojí ke skupině kejklířů, v
jejímž čele stojí Velký Rudolfo, nejslavnější provazochodec na
světě. Bláznivě se do něho zamiluje, ale záhy je jí jasné, že
oslňující akrobat v sobě chová jakési temné tajemství. Dříve
však, než se jí stačí svěřit, stane se osudové neštěstí. Rudolfo
se zřítí při odvážném výstupu na dóm v Mohuči.
BLANKA MATRAGI – JEDU DÁL Proslulá oděvní
výtvarnice je známá především svým haute couture pro
manželky, sestry a dcery králů, emírů, šejchů a magnátů v
zemích Perského zálivu. Její kniha přináší kromě vzpomínek
na napínavou a dramatickou třicetiletou cestu z
Českomoravské vrchoviny až na nejvyšší světovou úroveň
módy také otevřenou výpověď o událostech při jejích
návratech do vlasti a přibližuje nejnovější oblasti její tvorby.

Brigády v poustevně
Ivanitská poustevna s poutním mariánským kostelem je
majetkem římskokatolické farnosti Teplice nad Metují,
přičemž od loňského roku ji má v desetiletém pronájmu (za
roční nájemné) občanské sdružení „Zachraňme teplickou
poustevnu“ za účelem záchrany a opravy.
Loni byla provedena firmou dílčí oprava z grantu, v tuto chvíli
postupujeme podle projektu svépomocně.
Proto druhým rokem probíhají brigády. Zveme tedy zájemce
na brigády o sobotách 19. 10. a 26. 10. od 9:30 hod. do asi
17 hod. Jednoduchý oběd zdarma můžeme zhotovit v černé
kuchyni poustevny. Ve 2. místnosti bude zatopeno. Hlavní
náplň: příprava pro tesařské práce - odstraňování hlíny ze
stropu a rozebrání stropu, rozebírání podlahy na chodbě a
výkopové práce v přízemí za účelem sešroubování poustevny.
Ženy se můžou zúčastnit případného vaření a zejména
závěrečného úklidu. Zdarma bude pro brigádníky prohlídka
s výkladem tohoto unikátního objektu. Brigád se zúčastňují i
občané jiných obcí. Poděkování patří každému, kdo přišel
nebo přijde aspoň na chvíli. Poděkování patří také Městu a
MěÚ Teplice nad Metují za dosavadní pomoc.
Prosíme, abyste se vždy nahlásili a přesněji vše dohodneme –
Martin Mráz: 774 366 522, mraz@poustevnateplice.cz;
Ladislav Šikut: 776 869 379, hudba@tiscali.cz
Sportovní olympiáda v Nowe Rudě
Žáci teplické a meziměstské základní školy vybojovali u
příležitosti oslav 20 let přeshraniční spolupráce měst
Broumova a Nowe Rudy stříbrné medaile ve fotbalovém
turnaji kategorie přípravek.
Velmi slušně obsazený turnaj gradoval finálovým utkáním, ve
kterém náš tým podlehl 0:1 vítězům z broumovské ZŠ. Každý
hráč si za účast v turnaji přivezl domů fotbalový míč.
Turnaji dětí předcházelo utkání úředníků partnerských měst.
Broumovští byli doplněni teplickou radnicí a trenérem našich
dětí. Výrazně jsme se podíleli na vítězství "Broumova" 4:1,
když trenér Vacek šel příkladem svým svěřencům třemi
vstřelenými brankami.
Dále tým podpořili i starosta M. Brandejs a "byťáci" P.
Zápotočný a M. Mucha.
Končící letní sezóna ve Sportcentru v Teplicích nad Metují
Dnem 30. září 2012 končí letní a začíná zimní provoz
Sportcentra v Teplicích nad Metují, který potrvá cca do konce
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Podrobné informace o nové kulturní sezóně najdete na zbrusu nových
webových stránkách www.nsuvadi.cz, které byly spuštěný právě
dnes. Vstupenky na všechny akce zakoupíte prostřednictvím on-line
rezervačního systému www.kupvstupenku.cz.

dubna roku 2014. V neděli 29. 9. proběhla brigáda, kdy místní
sportovci natáhli plachty, které tvoří střechu haly a spustí se
kompresor, kterým se střecha nafoukne. Lidem, kteří nám
přišli na brigádu pomoci, moc děkujeme.
Pro letošní zimu je již naplánováno několik tenisových,
volejbalových či fotbalových turnajů. Více informací se
dozvíte na www.sportcentrum.teplicenadmetuji.cz/ nebo na
sportcentrum@teplicenadmetuji.cz .
Pokud máte zájem o pronájem, neváhejte a dejte nám vědět.
Náš kalendář se den ode dne plní, ale stále jsme schopni
nabídnout několik volných termínů.
Přijeďte se k nám podívat a zasportovat si, litovat jistě
nebudete.
Tomáš Mucha
Nelíbí se vám současný dodavatele elektřiny/plynu?
Dovolili jsme si oslovit dvě firmy, které organizují výběr
alternativních dodavatelů energií.
Firma A-TENDER s.r.o. organizuje E-aukce, firma
OPTIMALENERGY zajišťuje výběr pro domácnosti
formou hromadného nacenění u osvědčených dodavatelů.
Více předběžných informací bude postupně k dispozici na
bytovém odboru u p. Zápotočného.

NEVYHAZUJETE SVÉ PENÍZE OKNEM?
Víte, že
*se můžete zapojit do prvního Hromadného nacenění
organizovaného pro občany Města Teplice nad Met.
*nemusíte platit ceny energií, které vám diktují majoritní
dodavatelé
*máte možnost výběru dodavatele elektřiny a plynu
*naše nezávislá poradenská firma vám pomůže zajistit
kompletní administraci při změně dodavatele
*naše poradenství je zcela zdarma
*Vás budeme pravidelně informovat o změnách cen energií
CHCETE VĚDĚT, CO JE TO HROMADNÉ NACENĚNÍ ?

KONZULTAČNÍ DEN
Ve středu 30. 10. a ve čtvrtek 31. 10. 2013, vždy 15-17 hod.
v zasedací místnosti městského úřadu

-

pro všechny domácnosti i firmy

Stačí vzít s sebou poslední fakturu vyúčtování a smlouvu +
všeobecné obchodní podmínky svého dodavatele (rok 2011,
2012, 2013).
Možno domluvit schůzku osobně na tel. č. 777 347 117
Martina Pavlasová, generální reprezentant
Časopis Náchodský SWING představil kulturní sezónu
2013/2014 včetně zbrusu nových webových stránek
Kulturně společenský časopis Náchodský SWING připravil už pátou
vlastní kulturní sezónu. Náchodský SWING uvádí 2013/2014
nabídne od listopadu do června celkem šest kulturní zážitků. Tím
prvním bude recitál Mezi námi Michala Horáčka. Českou textařskou
legendu můžete společně s Kvartetem Mateje Benka a zpěváky
Lenkou Novou, Ondřejem Rumlem a Františkem Segradem vidět a
především slyšet 20. listopadu v Divadle J. K. Tyla v Červeném
Kostelci. Další akce se koná u příležitosti devadesátých narozenin
náchodské rodačky Luby Skořepové. Ta se v náchodském Beránku 9.
prosince představí jako Mydlibaba. Hned po Novém roce, 3. ledna
bude na stejné jeviště vržena Koule Klicperova divadla Hradec
Králové s excelentní Pavlou Tomicovou v hlavní roli. Báječné
představení pro rodiče s dětmi Mikulášovy patálie v podání
pražského Divadelního spolku Kašpar bude k vidění 4. března
v Kolárově divadle v Polici nad Metují. Na stejném místě se 25.
dubna představí výjimečná šansoniérka s nevídaným charismatem
Szidi Tobias. Celou sezónu zakončí na zámku v Novém Městě nad
Metují koncert mimořádného Jiřího Stivína.
H. Stoklasová
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Tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o., dne 18. 10. 2013
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