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ŘÍJEN 2005
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 10
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz
TITUL MISTRŮ ČESKÉ REPUBLIKY
OPĚT DO TEPLIC NAD METUJÍ
Pačejovský autoklub uspořádal 14.-15. října 2005 poslední
letošní dvoukolo (noc+den) v automobilových orientačních
soutěžích, započítávaných do Mistrovství České republiky 2005.
Posádky autoklubu Teplice nad Metují byly po osmi kolech na
druhém (Holman-Poláček) respektive pátém (Černý-Radvan) místě.
Prvně jmenovaní v případě součtu umístění čtyři a lepší měli šanci
obhájit loňský titul mistrů ČR. Výsledky páteční noci: 1. DužíkBureš, 2. Holman-Poláček, 3. Zrubecký-Kotina 6. Černý-Radvan.
Vše tedy zůstalo otevřené a teplickým zbýval udělat poslední,ale ten
nejtěžší, krůček. Obě posádky měli prostor dne dostatečně
natrénován a to také zužitkovaly při vlastní soutěži. Výsledky
sobotní den: 1. Dužík-Bureš, 2. Holman-Poláček, 3. Černý-Radvan.
Toto umístění našim přesně stačilo k obhajobě loňského titulu mistrů
ČR.

jak jsme Vás již informovali, dochází podle současně platných
právních předpisů (zák.č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve
znění pozdějších předpisů) k postupnému vyměňování občanských
průkazů bez strojově čitelné zóny. Připomínáme termíny výměny
dokladů, kdy je občan ČR povinen požádat o nový OP s ohledem na
výrobní lhůty. U občanských průkazů:

- typu „knížka“.........................podat žádost do 30.11.2005,
- vydaných do 31.12.1994 ....... podat žádost do 30.11.2005,
- vydaných do 31.12.1996 ....... .podat žádost do 30.11.2006,
- vydaných do 31.12.1998 ....... .podat žádost do 30.11.2007,
- vydaných do 31.12.2003 ........ podat žádost do 31.11.2008.
Žádost můžete podat na kterékoliv matrice nebo úřadu obce s
rozšířenou působností a pokud nedošlo ke změně údajů zapsaných
ve starém občanském průkazu, předkládáte k vyplněné žádosti tento
původní průkaz a 1 fotografii (určenou na doklady). Vyměnit
doklady je nutné i v takovém případě, kdy je v nich uvedena doba
platnosti „bez omezení“.

Výjimkou jsou (dle zákona č. 395/2005 Sb.) občanské
průkazy vydané občanům narozeným před 1. lednem 1936.
Znamená to, že pokud není v těchto dokladech doba ukončení
platnosti vyznačena konkrétním datem a nedochází ke změně
některého z údajů v něm uvedených, např. změna rodinného
stavu na ženatý/vdaná, rozvedený/rozvedená, vdovec/vdova
apod., jsou tyto doklady platné.
Informace rádi poskytneme na matrice MěÚ v Teplicích nad
Metují, tel. 491 581 201, kde jsou také k dispozici tiskopisy a
zároveň zde můžete žádost o vydání nového občanského průkazu
podat - úřední hodiny: pondělí a středa 8,00-11,00 a 13,00-17,00
hod.. Občanům imobilním nebo s omezenou pohyblivostí nabízíme
pomoc při podání žádosti i převzetí nového dokladu, je však nutné se
předem domluvit s matrikářkou.
Na základě četných dotazů uvádíme prodloužené lhůty pro
povinné výměny řidičských průkazů podle zákona č. 229/2005 Sb..
Řidičské průkazy vydané:

Celkové výsledky MČR AOS 2005
1. Holman – Poláček AK Teplice nad Metují
2. Štípek – Kalista
AK Pačejov
3. Dužík – Bureš
AK Přerov
5. Černý – Radvan
AK Teplice nad Metují
Pro úplnost ještě připomenutí Mistrovství ČR v AOS 2005 družstev,
které se jelo v únoru na ZHS. Mistry České republiky se staly
posádky AK Teplice n. Met. Ve složení Holman-Poláček, ČernýRadvan a Kociánovi. A nakonec Český pohár 2005. Dvě kola před
koncem jsou již jistými vítězi Holman-Poláček.
St. Klimeš,
AK Teplice n. Met.
Blahopřejeme!! Podrobné informace najdete na www.aoscz.info

PLATNOST OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Vážení občané,
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a) od 01.07.1964 do 31.12.1993 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31.12.2007,
b) od 01.01.1994 do 31.12.2000 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31.12.2010,
c) od 01.01.2001 do 30.04.2004 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31.12.2013.
Žádost o vydání nového řidičského průkazu přijímá a vyřizuje
odbor dopravy Městského úřadu v Broumově.
Jana Záleská, matrikářka
U s n e s e n í č. 28
z veřejného jednání Zastupitelstva Města Teplice nad
Metují konaného dne 3. října 2005
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
1. Úpravy rozpočtu za měsíce srpen a září 2005.
2. Rozpočtový výhled na roky 2006 a 2007.
3. Záměr pronajmout nemovitosti:
- p.č. 17, p.č. 22/1 a p.č. 22/2, k.ú. Bohdašín,
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- p.č. 614/7, k.ú. Teplice nad Metují.
4. Záměr prodeje nemovitostí:
- p.č. 17, p.č. 22/1 a p.č. 22/2, k.ú. Bohdašín,
- p.č. 1049/2, p.č. 2115 a p.č. 459 k.ú. Zdoňov,
- část p.č. 136/1, k.ú. Janovice u Trutnova,
- p.č. 90/2, k.ú. Javor,
- pozemky dotčené stavbou „Úpravy teplického potoka“,
k.ú. Teplice nad Metují a k.ú. Horní Teplice,
- p.č. 117/1 a p.č. 116/1, k.ú. Janovice u Trutnova.
5. Nabytí nemovitosti do vlastnictví obce:
- p.č. 73/1, k.ú. Javor za úplatu dle znaleckého posudku
od ČR PF,
pozemky v ulici Palackého – v souvislostí
s rekonstrukcí silnice a chodníků za cenu kupní 20,- Kč/ 1 m2
- k.ú. Teplice nad Metují
p.č. 651/4 o výměře 61 m2
p.č. 651/5 o výměře 66 m2
p.č. 651/6 o výměře 70 m2
p.č. 651/7 o výměře 23 m2
p.č. 651/8 o výměře 63 m2
- k.ú. Dolní Teplice
p.č. 555/3 o výměře 3 m2
p.č. 555/2 o výměře 11 m2
- p.č. 651/9 o výměře 10 m2 a p.č. 714/3 o výměře 189
m2, k.ú. Teplice nad Metují z vlastnictví ČR PF za úplatu dle
znaleckého posudku.
6. Prodej nemovitostí:
- p.č. 673 – 194 m2, p.č. 657 – 2.891 m2, k.ú. Zdoňov za
cenu 40,- Kč/1 m2,
- p.č. 49/1 – 750 m2, st.p.č. 32 – 272 m2, k.ú. Horní
Teplice za cenu 60,- Kč/1 m2,
- p.č. 3 – 673 m2, k.ú. Dědov po odměření za cenu 40,Kč za 1 m2,
- st.p.č. 73 – 215 m2 se stavbou hasičské zbrojnice v k.ú.
Dědov za 100 tis. Kč,
- p.č. 471 – 324 m2, k.ú. Zdoňov za cenu 40,- Kč za 1
m2,
7.
Veřejnou soutěž na obsazené byty Města v č.p. 7
Bohdašín, č.p. 103 v ul. Horní, byt Hnyků v č.p. 118 a paní
Tůmové v č.p. 115, ul. Nádražní.
8. Finanční příspěvek 30 tis. Kč DSO Broumovsko na
značení cyklotras na Teplicku.
9. Ceník pro úhradu provozních nákladů při používání
veřejného internetu v knihovně.
10. Volbu Ing. Blanky Fichtnerové jako přísedící Okresního
soudu v Náchodě.
11. Přijetí dotace z Programu obnovy venkova v celkové
částce 200 tis. Kč a uzavření smlouvy o jejím přijetí
s Královéhradeckým krajem.
zamítá
1. Žádost o odprodej části p.č.581/23, k.ú. Teplice nad
Metují.
2. Žádost o odprodej p.č. 614/7, k.ú. Teplice nad Metují.
3. Žádost o odprodej části p.č. 599/2, k.ú. Horní Teplice.
4. Žádosti o finanční příspěvky z rozpočtu obce:
- pana Jiřího Fulky na účast na poháru Xterra Wolrd,
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- SK Redpoint na pořízení cyklistických dresů a na
dodatečnou úhradu nákladů na úpravu běžeckých tratí
v sezóně 2004 – 2005.
bere na vědomí
1. Uzavření nájemních smluv k pronájmu:
- p.č. 62/1 a p.č. 74, k.ú. Zdoňov,
- st.p.č. 1 GP- 100 m2, p.č. 1 GP – 860 m2, st.p.č. 47 GP
– 144 m2, p.č. 2 GP – 95 m2, p.č. 230 GP – 48 m2, k.ú.
Bohdašín,
- zemědělských pozemků v k.ú. Zdoňov, celkem 31
pozemků – 376.392 m2,
- st.p.č. 78, k.ú. Lachov,
- p.č. 73/1, k.ú. Javor.
2. Příkaz starosty k provedení inventarizace hospodářských
prostředků obce k 31.10.2005.
3.
Informaci o poptávkovém řízení na provozovatele
infrastruktury majetku VAK, a.s. Náchod.
4. Žádosti Osadního výboru Horní Teplice
- na znovu umístění dopravní značky SLEPÁ ULICE,
- ukončení tvorby změny č. 1 ÚPD Města Teplice nad
Metují, místní část Horní Teplice,
- dokončení výstavby splaškové kanalizace na Horní Teplice
a časovou koordinaci generální opravy komunikace na Horní
Teplice, zařazení revitalizace povodí Horních Teplic do
limitů využití ÚPD.
ukládá
1. Starostovi prověřit spolu s právníkem podmínky prodeje
pozemků p.č. 401/3 PK a p.č. 401/1 PK, k.ú. Teplice nad
Metují.
2. Starostovi zajistit provádění výběru místního poplatku za
umístění reklamních tabulí na území města dle platné místní
vyhlášky.
Teplice nad Metují, 10. 10. 2005
Radim Války, místostarosta
Milan Brandejs, starosta
Město Teplice nad Metují NABÍZÍ nebytový prostor k
pronájmu Teplice nad Metují, Zámecká 27. Provozní plochy
26,55m2. Informace na Městském úřadu v Teplicích nad
Metují, tel. 491 581 201 p. Dytrtová.
Dotazník k územnímu plánu
Vážení spoluobčané, přílohou minulého čísla TO
byla anketa, ve které Vás žádáme a vyjádření se k otázkám
týkajících se širokého pohledu na dění v našem okolí. Ještě
jednou Vás žádám o její vyplnění.
Anketní formulář jsou k dispozici v Informačním
centru v Teplicích nad Metují, Horní 13 (vedle Redpointu)
nebo na www.teplicenadmetuji.cz v aktualitách z 23.9.2005.
Vyplněný anketní formulář můžete zaslat poštou na
adresu Města nebo jej vhodit do boxu ve vestibulu MěÚ
v Teplicích n/M, nejpozději však do konce listopadu.
Děkuji Vám za spolupráci, Váš starosta
Veřejná soutěž na prodej bytu
Zastupitelstvo Město Teplice nad Metují projednalo
a schválilo formou veřejné soutěže prodej bytu č.115/3
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ul.Nádražní o velikosti 1+1 o celkové podlahové ploše 72,80
m2 umístěný ve 2. nadzemním podlaží budovy v Teplicích
nad Metují č.p.115, postavené na stavební parcele parc.č.
st.143, se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně
příslušného spoluvlastnického podílu na společných částí
budovy a příslušného spoluvlastnického podílu na stavebním
pozemku parc.č. st.143 o výměře 558m2 - zastavěná plocha a
nádvoří, vše v katastrálním území Dolní Teplice, obec
Teplice nad Metují, okres Náchod. Základní nabídková cena
bytu je 157.300,- Kč. K bytové jednotce č.115/3 má užívací
právo nájemce – fyzická osoba.
Potřebné dokumenty: 1)„Vyhlášení městské soutěže“
s bližšími termíny, 2) „Dohoda o účasti v městské soutěži“ a
3) „Přihláška do městské soutěže“ jsou k dispozici na MěÚ
v Teplicích nad Metují v kanceláři paní Dytrtové (bytové
hospodářství) nebo u starosty města.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,
TEPLICE NAD METUJÍ Vážení rodiče,
podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním a základním vzdělání ,
jsme povinni zajistit vznik Školské rady při ZŠ a MŠ Teplice nad Metují.
Školská rada, dle usnesení zastupitelstva Města Teplice nadMetují,
musí být šestičlenná. Funkční období školské rady je 3 roky.
2 členy jmenuje starosta města
2 členy volí pedagogický sbor
2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků, tedy vy.
Školská rada se významnou měrou podílí na vedení a chodu školy.
Přípravný výbor stanovil datum volby na pondělí 24.10. 2005
od 16. hodin ve ŠJ při ZŠ a MŠ Teplice nad Metují.
Prosíme Vás, abyste se zamysleli a návrhy na případné kandidáty
z Vašich řad (rodiče žáků ZŠ a MŠ), sdělili přípravnému výboru nejdéle
v pondělí 24. 10. 2005. Můžete navrhnout i sami sebe.
Přípravný výbor : Miloslava Riabcová, Tomáš Řeháček
Mgr. Šárka Vacková (tel. 491 581 194)
Mgr. Anna Válkyová ( tel. 491 581 300)

Kino Teplice nad Metují
uvádí

Hudební odpoledne nejen pro důchodce
-pořádají důchodci
ve spolupráci s MŠ a ZŠ Teplice n.M. a Adršpach

Ve čtvrtek 3. listopadu 2005 v 16 hodin
Vstupné: dobrovolné

KINO Teplice nad Metují
uvádí

POSEZENÍ S FRANTIŠKEM
NEDVĚDEM ml.
Čtvrtek 24. listopadu 2005 v 19.30 hodin
Vstupné: v předprodeji 60,-Kč
na místě 80,-Kč
Předprodej od 7. listopadu 2005 v infocentru v
Teplicích nad Metují
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se přišli
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rozloučit s mým synem Martinem Páslerem dne 27.7.2005 do
kostela na Kamenci a kteří se nám náš bol snažili zmírnit
slovy útěchy a květinovými dary. Děkuji vám.
Drahomíra Páslerová.
VOLEJBAL
Skončila podzimní část mistrovských volejbalových soutěží,
v nichž Teplice n.M. reprezentuje pět družstev: v I.třídě
okresního přeboru ženy A , ve II.třídě muži A a ženy B, ve III.
třídě muži B a družstvo žákyň v soutěži, kde se přímo hraje o
titul přeborníka okresu. Právě žákyně dokázaly – i samy sobě –
že se dá vyhrávat a potvrdily to velmi slušným postavením
v tabulce. V minulém ročníku skončily sice poslední, ale
v současné době jsou páté a zajisté neřekly své poslední slovo.
Obě ženská družstva, A i B, se očividně potýkala s problémy
souvisejícími s postupem do vyšších tříd. Hraje se tam volejbal
vyzrálejší a proti družstvům se zkušenostmi, o nichž si zatím
musíme nechat jenom zdát. Na druhé straně je to volejbal
atraktivnější a diváckému oku více lahodící. Béčko se určitě
přesvědčilo o tom, že jejich třída je hratelná a zjara to dozajista
prolomí. Áčko doplatilo zčásti na nezkušenost, v prvních
zápasech i na změnu herní strategie, na níž jsem já osobně lpěl
zbytečně vytrvale.
V dalších zápasech však došlo ke zlepšení a kdyby se dotáhlo
několik smolně prohraných koncovek, bylo by postavení žen A
lepší.
A obě družstva mužů, jejich zlepšení v tabulkách, ale i ve hře
samé – to je to nejpříjemnější zjištění. Družstvo mužů B bez
jediné porážky suverénně vede svou třídu. Jeho elán, bojovnost,
zkušenosti i rozvážné trenérské vedení je imponující. Když to
vydrží i na jaře, možná se po letech dočkáme i mistrovského
derby.
Muži A mají po mnoha letech aktivní zápasovou bilanci. Kvalita
tréninků, tréninková kázeň hráčů, u mnohých zlepšení v herní
činnosti jednotlivce, bojovnost – to je jen několik atributů, které
dávají naději, že na jaře uvidíme volejbal se značkou „boj o
postup“. V případě postupu samozřejmě žádné derby nebude.
V době uzávěrky těchto TO nebyly k dispozici konečné tabulky.
Ty, které byly zveřejněny, jsou podle mého názoru sestaveny
podle pravidel dnes již neplatných. Může tudíž v konečné fázi
dojít ke změnám v postavení teplických družstev s výjimkou
družstva mužů B, jehož pozice je nejméně do zahájení jarních
soutěží neotřesitelná.
Jakmile budou tabulky skutečně definitivní, ihned a velmi rádi
s nimi naši veřejnost seznámíme. Přesto však již dnes můžeme
hovořit o velmi sympatickém vzestupu úrovně a postavení
teplického volejbalu.
Milan Ulrich

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Teplice nad Metují
pořádají v sobotu dne 22.10. 2005
SBĚR PAPÍRU A ŽELEZNÉHO ŠROTU
Svoz začíná v 9.00 hodin
!!!Prosíme, připravte vše k dostupné komunikaci !!!
SPORT NA ZŠ
Dne 27.9.2005 se žáci naší školy zúčastnili Běžeckého poháru
mládeže v Novém Městě nad Metují. V kategorii mladších žáků
svým postupem do krajského finále v běhu na 1500 m překvapil
Martin Moravec z 6.tř. a Denisa Šolcová z 7. tř. V krajském kole
( 5.10.) se již překvapení nekonalo a do celostátního finále se nám
již postoupit nepodařilo.
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Velkým úspěchem byl výkon Aleny Ulrichové, která se v krajském
finále umístila na 2. místě a postoupila do celostátního finále!!
Děkuji všem dětem za vzornou reprezentaci školy a našeho
městečka.
Magda Strazzerová

KULTURA - připravujeme:
Listopad 2005: 3.11.05 v 16.00 hod. – Vystoupení důchodců
24.11.05 v 19.30 hod. - Posezení s F. Nedvědem ml.
Prosinec 2005 - Vánoční koncert – ZUŠ Broumov
- 21.12. Zpívání u Betléma
Březen 2006 - 11.3. 06 Ples města (Penzion Metuje)
- Div. představení souboru Kolár – Někdo to rád horké
- 29.3.06 v 9.30 hod. - Jak si princezna vzala draka (pohádka)

Kultura v okolí
Broumov: 14.11.05 v 19 hod. , divadlo z Prahy - Zlaté jezero
Meziměstí:
12.11.05 v 18 hod. – divadlo- Smrtí to nekončí, vstupné: 50,19.11.05 v 18 hod. – divadlo – Ženitba, vstupné: 50,-Kč
27.11.05 v 15 hod. – pohádka- Sněhová královna, vstupné: 30,-,50,3.12.05 v 18 hod. – komedie – Hrdý Budžes, vstupné: 50,-Kč
Hronov: 8.11.05 v 19 hod. – sál Josefa Čapka – Galakoncert hvězd
(Petr Muk, Láďa Kerndl, Tereza Kerndlová, Nicol Lenertová, Ali
Amiri, Miss ČR Lucie Váchová a další)
Česká Metuje: 29.10.05 – Posvícenská zábava, hudba: Elka
Police nad Metují: 25.11.05 v 19.30 hod. – Láska, sex a žárlivost
(komedie div. spol. Háta Praha v Kol. div., vstupné: 110,- 130,-Kč)

*************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 15. října 2005 jsme v obřadní síni Městského úřadu v Teplicích
nad Metují přivítali narozené občánky:
* Veronika Vejrostová
* Michaela Zápotočná
* Eliška Zápotočná
* Ema Mertlíková
* Jakub a Anna Geislerovi
* David Krtička

*************************************************
KNIŽNÍ NOVINKY – VÝBĚR
Brzáková Pavlína : AŽ ODEJDU ZA HORU ( o šamanech,
lidojedech a zapovězených místech. Život současných sibiřských
kočovníků a jejich představy o záhrobním životě.)
Ludlum Robert: DĚDICTVÍ SCARLETTIŮ (Ulster Scarlett se už od
dětství choval jako despota a zneužíval své bohatství. Když je nabídl
německým nacistů, chce matka jeho plány překazit.)
Patterson James: KAŽDÝ TŘETÍ DEN (Detektivka Lindsay požádá
o pomoc své přítelkyně. Společně se pokusí vypátrat, kdo a proč
každý třetí den vraždí. Děsivé je, že vrah si teď vzal na mušku jednu
ze čtyř kamarádek.)
Peterová Zuzana: DVOJČATA SE MAJÍ (Sourozenci mají
vyjímečný příbuzenský vztah. Jenom oni jsou spolu po celý život – od
narození do smrti jednoho z nich.)
Lapáček Jiří: POČÍTAČ PRO SENIORY (Kniha provede krok po
krůčku prací i zábavou s počítačem seniory. Výklad je přizpůsoben,
vyhýbá se zdlouhavým vysvětlením i náhlým skokům.)

INTERNET ZDARMA
V teplické knihovně je od října přístup na internet zdarma.
Knihovna požádala prostřednictvím Města Teplice nad Metují o
připojení knihovny k internetu v rámci Projektu internetizace
knihoven. Projekt byl Ministerstvem informatiky schválen a koncem
září 2005 realizován.
Finanční poplatek bude v knihovně vybírán jen za užití počítače
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podle knihovního řádu a to: děti 2,-Kč za 1 hodinu, dospělí pak 10,Kč. Aby nebyly počítače zablokovány dlouhou dobu jen jedním
uživatelem, další hodiny už budou o něco dražší.
Internet slouží práci, studiu, zábavě i zájmovým koníčkům. Máme
radost, když k nám vodí své rodiče i prarodiče děti a sami je učí jak
různé informace získat, jak si založit adresu a dopisovat si s
příbuznými doma i v zahraničí.
H. Zápotočná
AUTOŠKOLA
provádí kurzy k získání
*všech skupin řidičského oprávnění A1,A,B,C,T,E,D
*včetně kondičních jízd
*školení řidičů
*školení pro vysokozdvižné vozíky
Informace na tel. čísle:491522877, 777621552
Zahájení kurzu k získání řidičského průkazu:
v Broumově od 15 h. v Polici n.M. od 15h.
25.10. 2005
27.10. 2005
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov
www.autoskola-fiedler.wz.cz

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ - OČKOVÁNÍ PSŮ
Povinné očkování psů proti vzteklině se uskuteční
v sobotu dne 22.10.2005. Očkování je povinné pro psy ve
stáří od 3 měsíců.
Rybárna (autobus. zastávka)
8.30 hod.
u Městského úřadu
9.30 hod.
Horní Teplice (otočka)
10.30 hod.
Dědov (u bývalé prodejny)
11.00 hod.
Lachov (u bývalé prodejny)
11.30 hod.
Povinné očkování psů proti vzteklině se uskuteční
ve středu dne 26.10.2005. Očkování je povinné pro psy ve
stáří od 3 měsíců.

Očkování provede MVDr. Anna Valterová. Poplatek za
očkování proti vzteklině je 90,- Kč. Na požádání, za poplatek 80,Kč, paní doktorka provede očkování proti psince.
Dále bude možno zakoupit odčervovací přípravek (25,- Kč/10 kg)
a kapky do uší (cca od 120,- do 160,- Kč).
Nezapomeňte s sebou vzít očkovací průkaz ! Se psem neposílejte
děti mladší 15 let!
NOVĚ OTEVŘENÝ BAZAR v Teplicích nad Metují s použitým
zbožím (sklo, porcelán, nábytek, dětské věci) z boku nákupního
střediska (Zámecká ul.). OTEVŘENO: ÚT – 13.00 – 16.00 hod.
Tel.: 605 041 609, 732 529 913
ČT – 13.00 – 16.00 hod.
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