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Zprávy z radnice
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ve spolupráci s Farmou Zdoňov byla opravena část cesty
(modrá turistická značka) ze Zdoňova na Libnou
proběhlo kácení nebezpečných stromů pod kostelíčkem na
Kamenci a ve stráni nad pramenem Antoníček za
koupalištěm
v Teplických skalách byly opraveny povalové chodníky u
Volské studánky a kompletně přeloženo pískovcové
schodiště pod Ozvěnou
v Autokempu jsou nainstalovány nové boilery na ohřev
vody do sprch a vybudována dvě výpustná místa pro WC
obytných vozů
Mezinárodní horolezecký filmový festival i Město mají
nové webové stránky
v druhé polovině září by měly začít přípravné práce pro
rekonstrukci silnice z Teplic do Bučnice, samotná stavba
bude podle posledních informací zahájena až v dubnu
příštího roku
proběhla oprava a nátěr bazénu na koupališti, v nejbližších
dnech se začne napouštět
byly zahájeny práce na rekonstrukci altánu v parku, hotovo
bude do festivalu
Josef Bitnar, starosta

Poděkování
O víkendu 15.-16.6. proběhly ve Zdoňově oslavy 660 výročí
založení obce. Při komentované procházce obcí „zaniklý
Zdoňov“ jsme se dozvěděli řadu zajímavostí z dřívějšího života
obce. Ty pak svojí odbornou přednáškou doplnila PhDr.
Miroslava Moravcová. Hrála muzika, v nabídce bylo výborné
občerstvení, program završil koncert a mše v kostele
Nejsvětější Trojice. Velmi povedenou akci s nemalým úsilím
připravili především členové SDH a B.U.K. Zdoňov. Za to jim
jménem celého města děkuji.
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komediantů a muzikantů. Skvělou podívanou pak podtrhly
nádherné kostýmy, laděné do státních barev. Zaplněné lavice
pak potvrdily, že to určitě nebylo naposled, kdy se park
proměnil v divadelní jeviště.

Adéla Hrdinová

Teplice bezpečně online!
Kyberkriminalita představuje v současnosti jeden z největších
společenských problémů, který se vyskytuje napříč generacemi
a zároveň není územně omezen. Statistiky bohužel potvrzují
každoroční nárůst počtů obětí kybernetických zločinů a
Královéhradecký kraj patří mezi ty regiony, které řeší trestné
činy v oblasti kyberkriminality nejvíce. Častými oběťmi jsou
pak děti. Z tohoto důvodu vznikla myšlenka udělat pro žáky
Základní školy v Teplicích nad Metují něco více, než klasickou
přednášku o kybekriminalitě apod. a tak vznikl projekt Teplice
bezpečně online!

Josef Bitnar, starosta

Prodaná nevěsta
Poslední květnový večer se v Teplicích nesl v duchu divadla.
V místním parku se divákům naskytla možnost shlédnout
komickou operu Karla Sabiny, k níž před 150 lety složil hudbu
slovutný Bedřich Smetana, a to v jedinečném podání úpického
ochotnického souboru. Scéně dominoval pouťový kolotoč,
kolem kterého se představilo více než čtyřicet herců, zpěváků,

Cílem tohoto projektu bylo umožnit žákům věnovat se jeden
celý školní den tématům z oblasti kybernetické kriminality a
nejenom formou besedy, kde jsou žáci většinou pasivními
účastníky, ale i formou workshopů, vědomostních a zábavních
soutěží, skupinové práce a mnoho dalšího. Žáci se tak mohli
prostřednictvím různých aktivit seznamovat s tématy jako je
kyberšikana, kybergrooming, hate speech – šíření nenávisti v

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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online prostředí, fake news, ale také s tím, jaké jsou v současné
době nejvíce používané moderní digitální technologie, a jaké je
jejich využití, případně jejich zneužití. Velká část projektového
dne byla vymezena pro již zmiňovaný kybergrooming, který v
současnosti představuje pro děti největší nebezpečí, jelikož
cílem kybergroomera neboli predátora je manipulace dětí v
prostředí sociálních sítí s cílem vylákat oběť (dítě) k osobnímu
setkání, kde pak často dochází k fyzickému či sexuálnímu
napadení. Účastníci projektu Teplice bezpečně online se
dozvěděli, jak se chránit před těmito agresory a sami si
vyzkoušeli, jak je těžké v online prostředí odhalit takového
agresora.
Další součástí projektové dne byl také vědomostní kvíz, při
jehož úspěšném provedení byla žákovi udělena karta
bezpečného uživatele internetu. Velikým potěšením pak bylo,
že všichni účastníci projektového dne byli úspěšní ve
znalostním kvízu a obdrželi kartu bezpečného uživatele
internetu. Celkem se projektu zúčastnilo ve dvou projektových
dnech 90 žáků naší základní školy, do projektu se zapojilo i
několik našich učitelů a také zaměstnankyně městské knihovny
v Teplicích nad Metují a já jim i touto cestou ještě jednou
nesmírně děkuji za pomoc při realizaci projektu a ochotu
spolupracovat. Děkuji také všem partnerům, kteří projekt
podpořili finančně a zcela jistě tak přispěli ke zvýšení kvality
projektu. Na samotný závěr zmíním radostnou zprávu, že na
základě pozitivních reakcí účastníků a kladných zpětných
vazbách jsme se rozhodli, že již na podzim uděláme další
projektový den Teplice bezpečně online!

„wolframky“ postupně nahrazovány úspornými světelnými
zdroji: jde zejména o lineární, kompaktní úsporné zářivky či
LED žárovky. Jejich předností je, že vydrží svítit mnoho let a
spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky.
Obsahují však druhotné suroviny a zářivky i velmi malé
množství toxické rtuti. Proto, když doslouží, nesmějí se vyhodit
do koše, ale je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. „Při ukládání většího
množství úsporných světelných zdrojů na skládkách
komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo
do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika.
Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se
rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště
nebezpečná pro nervovou soustavu lidí i zvířat.
Postaráme se i o starou elektroniku
EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje
nejen světelné zdroje, ale od ledna 2019 rozšířil své služby i na
další elektrozařízení. Nově se tak postará například o vysloužilé
domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, elektrické hračky,
nástroje nebo vybavení pro volný čas a sport.
Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé zářivky či nefunkční elektrozařízení je třeba odnést
do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do označených
sběrných nádob, které se nacházejí na řadě míst po celé České
republice. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4400
sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci
starého elektra se dozvíte na www.ekolamp.cz.

Tomáš Hamberger

Sběrné místo, se v Teplicích nad Metují nachází ve vestibulu na MěÚ
(sběrná nádoba pro malé světelné zdroje) a v bývalé kotelně u bytovek
na náměstí Aloise Jiráska (velké zářivky). Sběrný dvůr je dostupný
jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce.

Poděkování
Dobrý slunný den,
v sobotu 15.6. jsme společně oslavili 660 let založení obce
Zdoňov, všem, ale skutečně všem bych si dovolil poděkovat za
totální nasazení a obětavou práci, bez které by nebylo nic a
která vyústila v nečekaně krásnou akci.
Nebojím se říci za SDH Zdoňov Díky moc.
Hynek Brabec

Omezení ordinační doby
Dne 2.8.2019 nebudou v provozu naše ordinace v Radvanicích
a Teplicích nad Metují. V případě akutního zdravotního
problému navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici.
Změna ordinační doby od 12.8.do 23.8.2019
12.8.2019 Pondělí 8:00-11:30 (Radvanice) 13:00-15:00
(Pilníkov)
13.8.2019 Úterý 8:00-11:30 (Chvaleč) 13:00-16:00
(Pilníkov)
14.8.2019 Středa 8:00-11:30 (Teplice) 13:00-17:00
(Radvanice)
15.8.2019 Čtvrtek 8:00-11:30 (Jívka) 13:00-15:00 (Pilníkov)
16.8.2019 Pátek 8:00-11:30 (Radvanice) 13:00-15:00
(Teplice)
Venkovský lékař s.r.o.
MUDr. Ladislav Záveský
Radvanice č.p.25, 54212, tel.: +420776008880

Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa, aby
nezamořila životní prostředí
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do
koše. V domácnostech jsou však v posledních letech

Převzato od společnosti EKOLAMP s.r.o.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství
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Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí
nám to za to?

Ozonovou vrstvu nenarušují a mají zanedbatelný vliv na
globální oteplování, jsou ale buď vysoce hořlavé (propan,
isobutan, etan), nebo jedovaté (čpavek). Odborníci tvrdí, že
celosvětově má neodborná demontáž chladicích zařízení ročně
na svědomí vznik osm milionů tun ekvivalentu CO2. To je
stejné množství, o jaké se postarají roční emise šesti milionů
aut. Zhruba stejný počet osobních automobilů jezdí dnes po
českých silnicích.

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na
celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem
pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší
ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím
dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.
Evropská směrnice například vyžaduje, aby se od roku 2021
vysbíralo 65 procent elektrozařízení uvedených na trh. V
případě chladniček tuto kvótu jednoznačně plníme již několik
let. Jedním z palčivých problémů, který však bohužel neustále
řešíme, je kompletnost spotřebičů předávaných k recyklaci.
Zákon o odpadech je přitom zakazuje rozebírat jinde, než ve
specializovaných recyklačních zařízeních. Mnoho z nich
obsahuje nebezpečné látky, které při neodborném zacházení
mohou ohrozit zdraví a bezpečnost, nebo poškodit životní
prostředí. Zjednodušeně se dá říci, že kompletní elektrozařízení
obsahuje:

Připomeňme si, kam s nimi
Mějte to, prosím, na zřeteli, když váš spotřebič doslouží!
Nezasahujte do něj a kompletní jej bezplatně odevzdejte:
• na vyznačeném místě zpětného odběru
• přímo v prodejnách (v menších prodejnách kus za kus v
případě nákupu nového spotřebiče)
V Teplicích nad Metují využijte sběrného místa na adrese:
náměstí Aloise Jiráska č.p. 273 (bývalá kotelna u bytovek).
Pamatujte také na to, že Zákon o odpadech postihuje odložení
spotřebiče mimo tato místa pokutou až 20 000 Kč.
Převzato od společnosti ELEKTROWIN a.s.,
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

• hnací část (motor, kompresor, topné těleso, indukční či
mikrovlnný zdroj, apod.)
• hnanou část (např. převodovka, buben, plotna, trouba,
fritovací nádoba, čerpadlo, chladicí okruh)
• nosnou konstrukci či plášť
Chladicí zařízení jsou na tom sice obecně lépe, pokud jde o
procento, které se podaří vysbírat po skončení jejich životnosti,
jejich neodborná demontáž je ale zároveň nejnebezpečnější.
Základní funkci – chlazení – totiž zajištují látky, které mohou z
dlouhodobého hlediska výrazně poškozovat životní prostředí,
ale také bezprostředně ohrozit lidské zdraví. Pokud se ovšem
tyto spotřebiče nerozebírají na vysoce specializovaných
linkách.
Z informací, které jsme obdrželi po provedeném odvozu
chladniček, vyplynulo, že jich bylo z našeho sběrného dvora
předáno 2 % nekompletních, tedy že jim chyběl kompresor.
Došlo tedy k narušení chladícího okruhu, který vedle oleje
obsahuje i nezanedbatelné množství chladiva s obsahem freonů
nebo f-plynů. Chceme touto cestou upozornit na nebezpečí,
které se za odstřižením kompresoru skrývá.

ASPV
Jako každý rok se děti z ASPV Teplice nad Metují v měsíci
červnu zúčastnily celorepublikového setkání dětí v Doubí u
Třeboně a následovalo stanování na Rezku v Novém Městě nad
Metují. Děti potkaly staré i nové kamarády, poznaly nové hry.
Musíme poděkovat vedení ASPV za nové stany, které
samozřejmě patří všem členům ASPV a zapůjčení na
dovolenou je možné.

Freony nejsou jediný strašák
Lednice a mrazáky plněné freony byly a stále ještě jsou
největším strašákem. Vyráběly se ve druhé polovině 20. století.
Nejen, že je už jejich výroba zakázána: nesmějí se už ani
opravovat, pouze odborně likvidovat. Freony totiž narušují
ozonovou vrstvu a způsobují globální oteplování. Úbytek
ozonové vrstvy umožňuje pronikání UV záření na zemský
povrch. To má dopad na poškození očí, ale především to
přispívá ke vzniku rakoviny kůže. Nebezpečné jsou ale i přímé
dopady – podrážení i poškození dýchacích cest, očí i kůže, vyšší
koncentrace mají negativní vliv na srdeční činnost a na
centrální nervovou soustavu. Ve výrobě je nahradila chladicí
zařízení plněná takzvanými f-plyny. Jsou to umělé látky, které
v přírodě nevznikají. Označují se také zkratkou HFC. Ty sice
nenarušují ozonovou vrstvu, ale podílí se na oteplování naší
planety. Tedy, pokud je poškozen chladící okruh chladničky
nebo mrazničky a jsou vypouštěny do ovzduší. Expozice
zvýšeným koncentracím f-plynů může ovlivnit mozkovou a
srdeční činnost.
Pro chlazení některých chladniček se používají přírodní
chladiva. Ta jsou vyrobena na bázi sloučenin, které se objevují
v přírodních biochemických procesech.

Lada Kubovčíková
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Návštěva z Jaworzyna Śląska

Program ve Finsku byl velice intenzivní a začínal v pondělí
ráno, kdy jsme navštívili školu Lycée Franco-Finlandais
d´Helisnki, což je jazyková škola zaměřená na francouzský
jazyk a kulturu francouzsky mluvících zemí. Zajímavé na této
škole je, že od první do čtvrté třídy probíhá výuka pouze ve
francouzském jazyce a až od páté třídy mají žáci předměty i ve
finštině. Tato škola byla také vybrána americkou rozhlasovou
stanicí CNN, jako škola, kde mají žáci nejlepší dovednosti a
vědomosti pro odhalování fake news. Zajímavé bylo, když mi
pan ředitel říkal, že na to nemají žádný speciální předmět, pouze
podporují kritické myšlení napříč všemi předměty.
Návštěvy škol jsme měli spojené také s odbornými
přednáškami. Velice zajímavou přednášku na téma Finský
vzdělávací systém jsme absolvovali v Helsinském kulturním
centru a přednášku si pro nás připravila expertka na všeobecné
vzdělávání ve Finsku paní Eeva Penttilä.
V dalších dnech jsme navštívili ještě základní školu
Munkkiniemi Co-Educational School a také mateřskou školu
Kulosaari Kindergarten. Měli jsme tedy možnost poznat
opravdu celé primární a sekundární vzdělávání ve Finsku. Já
osobně jsem ještě stihnul navštívit české velvyslanectví v
Helsinkách a za všechny účastníky odborné stáže jsem všem
zaměstnancům našeho velvyslanectví poděkoval za jejich
podporu.
Celkově hodnotím stáž jako velice obohacující a inspirativní
a v podstatě je teď na každém účastníkovi stáže, aby se nabyté
zkušenosti pokusil prosadit i v našem českém prostředí a
zasadil se tak svým dílem o transformaci českého vzdělávacího
systému. Dalším přínosem stáže je také to, že jsme se my
všichni, kteří hledáme nové cesty ve vzdělávání, mezi sebou
seznámili a můžeme tak lépe a organizovaně spolupracovat.
Radost mám i ze zjištění, že možnosti, které nabízí v
současnosti naše základní škola v Teplicích nad Metují, ať už
se jedná a technologické vybavení či vyvíjenou činnost v
oblasti vrstevnického učení a dalších metod moderní
pedagogiky jsou srovnatelné se školami ve velkých městech
Královéhradeckého kraje. V každém případě bych byl moc rád,
kdyby zájemců o finský vzdělávací model stále přibývalo, a to
nejen u nás v Teplicích nad Metují, ale i v celém
Královéhradeckém kraji. Zájemci o finské vzdělávání pak
mohou navštívit některou z mých besed týkající se finského
vzdělávacího systému či sledovat facebookovou stránku Klubu
aktivních ve vzdělávání, kde pravidelně zveřejňujeme novinky
z této oblasti.
Závěrem chci poděkovat KÚ Královéhradeckého kraje a MÚ
Teplice nad Metují za finanční podporu a možnost zúčastnit se
odborné stáže ve Finsku.
Podrobněji se finskému vzdělávacímu systému věnuji v článku
Cesta za objevením finského úspěchu aneb Finsko není Ipad.

Jako každý rok, tak i letos nás a naši školu navštívili partneři z
Polska. Připraven byl společný sportovní a kulturní program
našich a polských žáků. Dopoledne se žáci věnovali sportu,
chlapci mezi sebou poměřili síly ve florbale a děvčata ve
vybíjené. Ve florbale měli naši chlapci převahu a turnaj vyhráli,
nicméně nutno dodat, že polští žáci se florbalu nevěnují, ale i
tak bylo znatelné jejich zlepšení. Zápolení ve vybíjené mezi
děvčaty je každoročně velmi vyrovnané a letos přálo štěstí více
polským děvčatům, která nakonec zvítězila v celkovém součtu
bodů a pouhý jeden bod. Po sportovním dopoledni následoval
společný oběd ve školní jídelně a poté návštěva ivanitské
poustevny. Závěr programu se odehrál na fotbalovém hřišti,
kde byl pro polské žáky připraven workshop, ve kterém si
mohli vyzkoušet naprogramovat každý svého robota ozobota.
Zájem o programovací roboty byl veliký a těžko se polští žáci
odebírali do svého autobusu na cestu zpět domů. Celkově
program hodnotím velice pozitivně a jsem rád, že udržujeme
dlouhodobě vztahy s polskou stranou. Všichni se těšíme na
podzim do Jaworzyny Ślask, kde budeme mít poprvé možnost
vyzkoušet jejich moderní sportovní halu.
Tomáš Hamberger

Odborná stáž pedagogických pracovníků ve Finsku
Královéhradecký kraj dlouhodobě buduje kontakty s finskými
základními a středními školami, na které pak může vysílat
pedagogy na odborné pracovní stáže. Tuto činnost podporuje
také české velvyslanectví v Helsinkách, za což mu patří veliké
díky. Já osobně jsem měl tu čest být součástí 40 členné skupiny
učitelů, zástupců ředitelů a ředitelů základních škol
Královéhradeckého kraje, kteří jsou považováni za průkopníky
moderních přístupů ke vzdělávání a ve Finsku tak mohli
obohatit své zkušenosti a načerpat novou inspiraci.

Tomáš Hamberger

Cesta za objevením finského úspěchu aneb Finsko
není Ipad
V současnosti se stále intenzivněji ve společnosti mluví o
finském vzdělávacím systému, jako o systému, který je dle
výsledků různých hodnocení, považován za nejlepší na světě.
Často se ale setkávám s tím, že finský úspěch je spojován
převážné s používáním moderních digitálních technologií,
zkrátka, že za úspěchem finského školství stojí přístroje. Není
tomu tak! Technologie se pouze v současnosti stávají součástí
gramotností, stejně tak, jako je čtenářská gramotnost,
numerická gramotnost, tak existuje i digitální gramotnost.
Zejména v českém prostředí se objevuje další mylná představa
a sice, že pokud je škola vybavena tabletovou učebnou či jinými
moderními digitálními technologiemi, tak že bude mít

-4-

TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY
automaticky digitálně gramotné žáky. Opak je pravdou, protože
je to opět ta poctivá pedagogická práce, která činí z žáků
digitálně gramotné uživatele.
Další důležitý fakt, který je nutné si uvědomit, že úspěch
finského školství se neodehrál ze dne na den, ale že je to
dlouhodobý proces, který začal v 50. letech minulého století a
v podstatě dosud neskončil. To, že neskončil, je vlastně opět
další přednost finského vzdělávacího systému, který dokáže
velice pružně reagovat na specifika doby.
Problém tak většinou nastává ve chvíli, kdy se začne
konstatovat, že bychom se jako Česká republika měli přiblížit
finskému vzdělávacímu modelu, ale nezmíní se, jaké konkrétní
kroky Finsko učinilo a v čem jejich úspěch přesně spočívá a
zdali jsou vůbec takové kroky přenositelné do českého
prostředí.
První rozdíl mezi Finskem a Českou republikou je ten, že
Finsko má svou ekonomiku založenou na vlastním výzkumu a
vývoji a do jisté míry to znamená, že Finsko prosazuje znalostní
ekonomiku, jejíž jedním ze základních pilířů je právě vzdělání,
respektive vzdělanost. V důsledku orientace na vlastní výzkum
a vývoj začala být oblast vzdělávání štědře podporována. To
ovšem neznamená, že to je jediný důvod finského úspěchu.
Další velice prozíravé kroky přišly v 70. letech, kdy byly
zrušeny a sloučeny některé vysoké školy a na uchazeče o
studium na pedagogických fakultách začaly býti kladeny velice
vysoké nároky, které jsou platné dosud a statisticky vyjádřeno,
že z 1000 uchazečů o studium na pedagogických fakultách jich
je do ročníku přijato pouhých 10 %.
Další reformy přišly záhy a týkaly se především vytvoření
společných základních škol, kde se žákům dostane stejně
kvalitního vzdělání, ať budou školu navštěvovat v hlavním
městě, či u polárního kruhu. Také byla zrušena možnost v 10
letech přestoupit na školu, která žáky připravovala na studium
na vysoké škole. V současnosti tak ve Finsku neexistuje
označení lepší a horší základní škola, tak jak tomu často
slýcháme v českém prostředí a zároveň ve Finsku nenajdeme
mnoho alternativních nestátních školských zařízeních, které
jsou v jiných zemích Evropy považovány za ty lepší. Ještě se
vrátím k situaci ohledně vysokých škol, u kterých došlo také
v rámci vzdělávacích reforem ke snížení počtu a sloučení
některých vysokých škol tak, že v současnosti je ve Finsku 14
univerzit a 25 technických vysokých škol. V České republice
máme vysokých škol jednou tolik, což samo o sobě je
vypovídající, zejména v souvislosti s kvalitou studia.
Poslední školská reforma proběhla ve Finsku v roce 2016 a
týkala se národního vzdělávacího kurikula, přičemž byly
klasické předměty nahrazeny multidisciplinárními oblastmi a
začalo se zavádět vzdělávání založené na fenoménech, tzv.
PhenoBl. To v podstatě znamená, že se různá témata nevyučují
izolovaně a klíčové je také to, že tato témata si žáci vybírají
sami, případně po dohodě s rodiči či učiteli. Zároveň to však
neznamená, že by z finského vzdělávacího systému zmizely
klasické předměty.
Kdybych tedy měl na závěr vybrat tři věci, které jsou určující
pro finský vzdělávací systém, byly by to následující:
1. Stejná a kvalitní základní škola pro všechny. Zápis do
totožných škol bez ohledu na socioekonomický status. Žádné
podivné přesuny žáků, fiktivní změny bydliště s vidinou lepší
základní školy, tak jak tomu často je v českém prostředí.
2. Autonomní rozhodování finských škol. Důležitá rozhodnutí
se dělají na úrovni školy, školy samy navrhují vlastní plány
rozvoje a vize do budoucna. V České republice je situace zcela
opačná. V českém prostředí se to dá popsat, jako neustálá touha
cizích pseudovzdělávacích subjektů ovlivňovat podobu
českého školství a předkládat školám plány, strategie a projekty

různých druhů, a ještě různějších kvalit. Finské školy věří ve
své schopnosti, dokáží mezi sebou efektivně spolupracovat a
mají vysokou míru důvěry, čímž se dostávám ke třetí věci, která
je určující pro finský vzdělávací model.
3. Důvěra. Důvěra, kterou si český učitel ani snad nedokáže
představit. Není to pouze o důvěře mezi učitelem a žákem či
učitelem a rodičem. Je to důvěra celé společnosti ve vzdělávání,
důvěra ve schopnosti všech aktérů podílejících se na vzdělávání
žáků. Pomyslným ukazatelem, že to ve Finsku s důvěrou
v učitele myslí vážně může být fakt, že byla zrušena činnost
školní inspekce.
Na první pohled se může zdát, že je toho mnoho, co mají ve
Finsku jinak. Někdo se může ptát a jak hodnotí své žáky, jak
často podstupují finští žáci standardizované testy nebo čistě
prakticky, jaký systém používají finské školy ke komunikaci
s rodiči? Zcela jistě by i toto vydalo na dalších několik stran,
ale cílem tohoto textu nebyl popis, nýbrž snaha o porovnání, a
to uvědomit si, že v jakémkoliv vzdělávacím systému na světě
by měl být úspěch založen na pozitivním vztahu všech aktérů
vzdělávání k jakékoliv práci, ať se jedná o manuální, tvůrčí, či
práci s moderními digitálními technologiemi, na odhodlání učit
se novým věcem, spolupracovat a neustále se vzdělávat.

Podnětem ke vzniku tohoto článku bylo absolvování studijní stáže na
základní a střední škole v Helsinkách, kterou organizoval KÚ
Královéhradeckého kraje.
Autor: Mgr. Tomáš Hamberger, 31 let, pedagog, specialista na nové
technologie, ambasador evropského projektu eSafety label pro Českou
republiku, spoluautor české inovační strategie Czech Republic The
Country For The Future, předseda Klubu aktivních ve vzdělávání.
Tomáš Hamberger

Edukačně-výtvarný program

14. května jsme opět vyjeli do Galerie výtvarného umění v
Náchodě s devátou třídou a vybranými žáky ze 4. třídy v rámci
výtvarné výchovy. Tentokrát nás čekala výstava Flóra, Flóra
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věnovaná květinám všeho druhu a výtvarné tvoření, které bylo
zaměřeno na želatinový otisk sušených květin. Květiny, listy a
další přírodniny jsme nasbírali a vylisovali, aby je děti mohly
otisknout v temperou natřené želatině. Musely vytvořit několik
exemplářů a z nich vybrat ty nejlepší. Záleželo na kombinaci
barev i na výběru květin, ale většina děl byla velice povedená.
Na základě spolupráce naší školy s galerií jsme byli pozváni
koncem května na speciální workshop s výtvarnicí Hanou
Šuranskou, která v minulých letech vystavovala v galerii v
Náchodě díla s názvem Rostlinné transformace. Ve spolupráci
s paní Šuranskou žáci ze 7. a 8. třídy vytvářeli s pomocí
tiskařského lisu otisky živých květin, listů a přírodnin. Díky
olejovým barvám vznikala zajímavá originální díla. Počasí nám
přálo, a tak jsme mohli pracovat venku. Po dokončení otisků si
děti mohly prohlédnout celou výstavu. Jsem ráda, že můžeme v
tomto duchu spolupracovat s Galerií výtvarného umění a děti
tak kulturně obohacovat.

postaveno dvanáct hřišť, hrací doba jednoho zápasu byla pro
všechny stejná, a to 8 minut. Mladší děti hrály žlutou kategorii
a v konkurenci patnácti družstev obsadily 8. a 13. místo. Starší
děti, které v oranžové kategorii nejsou nováčky, se umístily na
krásném 4. a 11. místě z celkového počtu šestnácti družstev.
Obzvlášť bych chtěla vyzdvihnout výkon Viktorky Zápotočné
(2. třída!!) a Aničky Kulhavé (4. třída), které vybojovaly již
zmíněné čtvrté místo v tak velké konkurenci, a doufám, že se
jim bude i nadále dařit. Děkujeme všem dětem za vzornou
reprezentaci naší školy a gratulujeme k umístění!

Michaela Schejbalová

Recitační soutěž 2019

Michaela Schejbalová

Malé dětské dovádění s MŠ Adršpach v Domově Dolní
zámek v Teplicích nad Metují
Domov Dolní zámek již 6. rokem pořádá pro děti z Mateřské
školy v Adršpachu Malé dětské dovádění. Letos se konalo 10.
6. 2019 v zámecké zahradě v areálu Domov Dolní zámek.
Klienti domova společně s personálem vymysleli různé soutěže
a hry, ve kterých děti soutěžily. Letos se mohly těšit například
na chytání ryb. Na výrobě rybníka i rybek se podíleli sami
klienti v rámci aktivizačních činností.

Dne 23. května se uskutečnilo jako každoročně touto dobou v
přednáškovém sále naší ZŠ školní kolo v recitaci. Celkem 30
žáků / 18 z 1. stupně a 12 z 2. stupně / soutěžilo ve třech
kategoriích. Všichni účastníci se snažili ze všech sil a někteří
podali opravdu výborný výkon v přednesu textů, s jejichž
výběrem a nácvikem jim pomohli vyučující českého jazyka.
Nejlepší recitátoři obdrželi při slavnostním vyhlášení pěkný
diplom a drobné věcné ceny. Pořadí v jednotlivých kategoriích
bylo následující:
2. - 3. ročník

4. - 5. ročník

6 . - 9. ročník

speciální třída

1. Machová T.
2. Teichmann J.
3. Jandáčková V.
1. Teichmannová E.
2. Divišová E.
3. Kolář P.
1. Vacek M.
2. Manychová K.
3. Vogler K.
1. Pfeifer P.

3. tř.
2. tř.
3. tř.
4. tř.
4. tř.
5. tř
8. tř.
9. tř.
6. tř.

Děti házely barevnými kroužky na cíl, trefovaly se balonky do
tlamy medvěda, střílely míčky do plechovek, procházely
slalomovou dráhu s křepelčím vajíčkem na lžíci. A po splnění
všech disciplín došly děti až pod bonbónový strom, kde si
mohly za odměnu utrhnout sladkosti a dostaly krásné
keramické medaile. Aktivizační pracovnice měly připravený
stůl plný zábavného vyrábění – malování křídami, vybarvování
omalovánek, vyrábění barevných ptáčků z vlny aj.

Jiří Karlík

Školní minivolejbal
Na začátku června se naše škola zúčastnila turnaje základních
škol v minivolejbalu. Desetičlenná teplická reprezentace byla
složená z dětí z první až čtvrté třídy. Pro některé to byl úplně
první turnaj, pro některé i první setkání s minivolejbalem.
Turnaj se odehrál na náchodském zimním stadionu, kde bylo

Na závěr celého dopoledne jsme pozvali děti do společenské
místnosti, kde posvačily, převzaly si od nás dárečky a spěchaly
na autobus. Bylo to příjemné setkání plné úsměvů.
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Jak se studuje Virtuální univerzita třetího věku?
Studenti se těší z nových přátelství i poznatků.

Ráda bych tímto poděkovala paním učitelkám z MŠ Adršpach
a personálu z Domova Dolní zámek, který se podílel na
přípravě her.
Všichni jsme si společně strávené dopoledne užili a příští rok
se budeme těšit znovu!
Bc. Machová Nikola, vedoucí sociálně – ošetřovatelského úseku

Den gramotnosti pro předškoláky v rámci MAP
vzdělávání na Broumovsku II
Jedním z výstupů pracovních skupin pro čtenářskou a
matematickou gramotnost v rámci MAP II je také plánování
společných aktivit vedoucích k rozvoji gramotností.
V úterý 21. 5. 2019 se tak uskutečnil Den gramotnosti v
prostorách parku v Teplicích nad Metují. Cílovou skupinou
byly děti předškolního věku, pro které byly připraveny aktivity
na 5 stanovištích. Skupin dětí bylo celkem 5 a každá měla k
dispozici průvodce z řad žáků z 2. stupně ZŠ Teplice nad
Metují. S panem Martinem Slavíkem z Městské knihovny
v Meziměstí děti pracovaly s pohádkou z Broumovského
dolíku. Práci s pohádkou si mohly vyzkoušet také na stanovišti
u paní Věry Prokopové z Městské knihovny v Teplicích nad
Metují. Činnosti podporující myšlení na základě Feuersteinovy
metody si připravila Mgr. Petra Dočkalová. Jak fungují ozoboti
si děti vyzkoušely pod vedením Mgr. Radima Válkyho a Mgr.
Šárka Vacková s dětmi skládala prostorová tělesa.
Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se na realizaci podílely
a umožnily tak prožít dětem z MŠ krásné dopoledne plné
zajímavých setkání a podnětů. Úsměvy na tvářích dětí po
skončení Dne gramotnosti vypovídají o tom, že se akce
vydařila.

Slavnostním ukončením každého semestru Virtuální univerzity
třetího věku jsou závěrečné semináře. Jeden z nich se konal také
v konzultačním středisku Teplice nad Metují. Virtuální
univerzitu třetího věku (VU3V) pro seniory z celé České
republiky připravuje Česká zemědělská univerzita – provozně
ekonomická fakulta. Do Teplic nad Metují na slavnostní
závěrečný seminář přijeli také studenti VU3V z konzultačních
středisek Vrchlabí a Adršpach, aby si převzali certifikát o
úspěšném zvládnutí studia, ale především, aby se setkali se
spolužáky a vyměnili si své studijní zkušenosti. Z Prahy, z
České zemědělské univerzity – provozně ekonomické fakulty,
studentům přijely k úspěšnému zakončení semestru
poblahopřát a Pamětní listy předat manažerka VU3V Ing. Klára
Nehodová a Ing. Hana Balzerová. Jako první si Pamětní list
převzala starostka Adršpachu Dana Cahová, která jde ve své
obci studentům VU3V osobním příkladem. Dokončila tříleté
studium promocí a chystá se pokračovat dál, pokud jí to čas a
pracovní povinnosti dovolí. Velký potlesk sklidili dva nejstarší
studenti této oblasti, paní Božena Ulrichová a Ing. Jiří Retík.

Mgr. Michaela Baxová, MAS Broumovsko+, z. s.

Závěrečný seminář VU3

Jak se studuje Virtuální univerzita třetího věku?
Studenti se schází jednou za dva týdny ve svém konzultačním
středisku a vždy společně shlédnou projekci přednášky podle
studijního plánu. Mají úkoly, píší eseje, ale především se
setkávají a těší se z nových přátelství i poznatků. Na závěr
studenti VU3V shlédli dokument ČT o přírodních i kulturních
zajímavostech Broumovska a odpoledne se vydali tuto krásnou
část našeho kraje poznávat.

Promoce Virtuální univerzity třetího věku

V pátek 24. května 2019 Teplicích nad Metují proběhl
Závěrečný seminář VU3V. Jako hosté se zúčastnili starosta
města Josef Bitnar a starostka Adršpachu Dana Cahová.
Slavnostní setkání proběhlo ve vinárně ASTRA a tímto děkuji
místní zahrádkářské organizaci za to, že nám umožnila akci
uspořádat v jejich sále. Občerstvení dodala Střední škola
gastronomie a služeb, pracoviště v Teplicích n. M. Setkání
navštívila redaktorka Českého rozhlasu Hradec Králové
Romana Pacáková a natočila zde reportáž. Ta už byla
odvysílána, ale v následujících řádcích si můžete přečíst článek
od paní Pacákové, který je zveřejněn na webu Českého rozhlasu
Hradec Králové.

V pátek 17. května se na Provozně ekonomické fakultě České
zemědělské univerzity konala promoce studentů Virtuální
univerzity třetího věku. Z Konzultačního střediska v Teplicích

Věra Prokopová
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nad Metují splnilo studijní podmínky tříletého vzdělávacího
cyklu pět studentů a tak jsme vyrazili opět na slavnostní událost
do Prahy. Osvědčení o absolutoriu obdrželi naši studenti:
manželé Anna a Mojmír Bártovi, pan Josef Gorgan, paní Anna
Machková a Ing. Jiří Retík.

to počítal“, ale ono to vlastně není podstatné. To důležité, co se
v pondělí od 17. hodiny na infocentru odehrálo, by se dalo
shrnout do větičky: Byli jsme spolu rádi! A za tento hezký pocit
chceme všem poděkovat.
Děkujeme každému, kdo vystavující babičky a vnoučata přišel
podpořit osobní účastí a nedbal horkého počasí, které z
výstavních prostor nezadržitelně vytvářelo saunu. Děkujeme za
krásný hudební program Emě Moravcové, Emilce Ježkové a
paní učitelce Magdě Kalašové. Děkujeme prozíravým hostům,
kteří přinesli sladké občerstvení (někteří vlastní výroby) a
zvláště děkujeme infocentru za chlazené nápoje – oboje ocenili
dospělí a ještě více děti. Děkujeme všem, kdo byli zvědaví a
vyptávali se malých i velkých autorů na jejich fotografie a
obrázky a také dali najevo, co se jim osobně líbí – právě takový
kontakt naplňuje smysl vernisáže, i když se někdy tvůrce v
duchu kroutí a velice ostýchá!
Děkujeme návštěvníkům nejpilnějším, že zapsali do návštěvní
knihy přívětivé vzkazy a komentáře, které jsou pro vystavující
nejen oceněním, ale také povzbuzením. Například nejdelší
cestu na vernisáž zaznamenala do knihy účastnice z Prahy a
jedna místní fanynka pro změnu v zápise přiznala, že chodí na
naši výstavu opakovaně! Vážíme si toho! Také děkujeme
významnému činiteli veřejného života, který si nepřál být
uvítán jmenovitě, že si na vernisáž našel čas a podpořil babičky
s vnoučaty i teplický kulturní život – díky, Pepíku a Hanko!

Všem ještě jednou moc gratuluji a jsem ráda, že ačkoliv většina
teplických studentů již má promoci za sebou, rozhodli se ve
studiu VU3V pokračovat a na zimní semestr, který začíná v
říjnu vybrali kurz „Život a dílo Michelangela Buonarroti“.
Pokud Vás, kteří teprve studium VU3V zvažujete, toto téma
zaujalo, vše potřebné najdete na webových stránkách městské
knihovny, nebo se přijďte poptat přímo do knihovny. Přeji
všem studentům současným i budoucím mnoho zdraví a sil, tak
aby mohli dál pokračovat ve svém aktivním životě.
Věra Prokopová

Malé letní dovádění

V sobotu 8.6.2019 se město Teplice nad Metují zúčastnilo
tradiční akce Malé letní dovádění, tentokrát pořádané městem
Broumov. Ve všech soutěžních disciplínách účastníci bojovali
opravdu statečně a z celkového počtu 14 přihlášených měst a
obcí obsadily Teplice nad Metují skvělé čtvrté místo.
Mgr. Markéta Machová

Teplické babičky děkují

Foto: Bohuslav Moravec

Děkujeme děvčatům z infocentra za bezvadné zázemí pro
výstavu a neutuchající vstřícnost k našim nápadům a
požadavkům. Děkujeme Střední škole průmyslové, textilní a
polygrafické ve Velkém Poříčí za vydařený tisk velkých
fotografií. S vděčností též děkujeme pohotovému fotografovi,
který neplánovaně zdokumentoval dění na vernisáži, když se
plánované focení z různých důvodů nezdařilo, jak jsme čekali.
Zvláštní poděkování směřuje k milým lidem, kteří babičky
překvapili a potěšili překrásnými růžemi. A nejvíc děkujeme
všem dětem, ať už se osmělily na veřejnosti vystoupit s tím, co
umí – fotit, zpívat, hrát na hudební nástroj, nebo se přišly
podívat na své příbuzné či vrstevníky (v některých případech
dokonce překonaly nevolnost a horečku, jen aby na vernisáži
nechyběly!). Děti si akci uměly svým bezprostředním
způsobem užít, zajímaly se o vystavené práce i jejich autory,
anebo jako autoři ochotně komentovaly své výtvory. Děti byly
trpělivé a pozorné, ale i zvídavé a hravé – a nám starším
nevědomky připomněly něco, co sice může znít jako fráze, ale
podstatu nelze popřít: s dětmi má svět naději.
Výstavu fotografií, koláží, obrázků a textů nazvanou Z
Broumova přes Teplice nad Metují do Hronova, ke které se
zmíněná vernisáž vztahovala, můžete na teplickém infocentru
navštívit ještě do konce června. Výstava nabízí rozptýlení i
menším dětem ve formě puzzle, pro starší děti a dospělé je
kromě toho připraven návod, jak si zkusit napsat japonskou

Foto: Jana Klimešová

Jedna z prvních vět, kterou mě nejstarší vnuk kdysi počastoval,
zněla: Co to ta babička zase vymyslela?! Musím sama uznat, že
ten chlapec měl už v útlém věku úplnou pravdu! A nejen to, v
současnosti se k němu nevědomky přidávají další... „Copak se
to tady v pondělí dělo?“, dotazovali se prý náhodní
kolemjdoucí, kteří se v pondělí 10. června 2019 v podvečer
nachomýtli před vchodem do teplického infocentra a zaujal je
neobvyklý ruch. Odložená vernisáž probíhající výstavy totiž
přilákala o něco více lidí, než by člověk v těchto prostorách
čekal. Z neověřeného zdroje zazněl dokonce odhad „asi 40, já
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Festival zážitků zahájen – prázdniny plné zábavy
mohou začít!

básničku haiku. A pokud návštěvníka některá vystavená
fotografie tak chytne za srdce, že by ji rád vlastnil, může si za
mírný obnos přímo na místě koupit její zmenšenou verzi nebo i
jiný snímek z pestrého archivu.
Hezké zážitky na výstavě vám přeje autorský tým: Božena,
Valerie, Lukáš a Jáchym Karlíkovi, Mirka a Ema Moravcovy a
Jana Cónová.

V sobotu 1. června byl symbolicky
na Den dětí v polské Svídnici
zahájen letošní ročník Festivalu
zážitků. Tentokrát zve do osmi míst na české i polské straně
regionu. Cílem jsou vojenské památky. Slavnostní zahájení se
neslo v duchu naladění se na aktivity chystané na červenec a
srpen. Zájemcům byla k dispozici ukázka zbraní, přehlídka
dělostřelectva a pěchoty ve stylových uniformách, středověké
hry i různé dílničky. Podobné zážitky čekají od 1. července do
30. srpna 2019 na všechny zvídavé turisty. Každý den v týdnu
proběhne vždy alespoň jeden zážitek. Místy konání jsou
pevnosti na Dobrošově, v Kłodzku a opevněné město Świdnica.
na zámcích Żelazno, Kapitanowo a Adršpach. Prohlédneme si
rovněž panství Sarny a zúčastníme se boje o dubenskou
bažantici.

Za všechny psala Božena Karlíková

Dědov – Nieder Mohren
Roku 1256 byly na Policku německým právem založeny vsi:
Dědov – Lachov – Bohdašín a Pěkov. Znak Dědova – barva
modrá představuje řeku Metuji, přerušení toku znamená brod,
javorový list a zelená barva představuje lesy, louky a množství
javorů.

A nač se můžeme těšit konkrétně? Na bránění pevnosti, střelbu
z historických zbraní, vojenský výcvik a vyzkoušíme si též
dobové oblečení. Společnost nám budou dělat nejen řadoví
vojáci, ale také slavný vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. K
tomu, abychom se ocitli ve správný čas na správném místě, nám
dopomůže katalog Festivalu zážitků, který je k dispozici v
informačních centrech regionu. Nalezneme v něm veškeré
praktické informace, návod, jak získat odměnu či se zúčastnit
extra zážitku. Nechybí ani tipy na další aktivity v místech
konání. Vše výše uvedené nalezneme také na webu
www.festivalzazitku.cz.

Javor – Ober Mohren
Založen byl roku 1531–o 275 let později než Dědov, na panství
Stárkovském. Znak Javora – dva modré džbánky v nichž se
nosila jalovcová šťáva, která se zde vařila z jalovcových bobulí.
Jalovcových keřů bylo velké množství. Javorový list, stejně
jako v Dědově, znamená hodně javorových stromů.

Tisková zpráva, v Náchodě dne 8. 6. 2019

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK

Drahomíra Rudolfová

Alena Mornštajnová – TICHÉ ROKY
Kolik toho víme o svých nejbližších? Bohdana je uzavřená
dívka žijící jen s mrzoutským otcem a dobrosrdečnou, leč
poddajnou Bělou. Trápí ji napětí v domě a tajemství, které jí
nepřestává vrtat hlavou: Proč ji těžce nemocná babička při
poslední návštěvě v léčebně oslovila "Blanko"? Vedle toho se
odvíjí příběh Svatopluka Žáka, oddaného komunisty, který celý
svůj život zasvětil budování socialismu, lásce ke své ženě a
dceři, jejíž budoucnost měla být stejně zářivá jako hvězda na
rudém praporu.

Dědovská pouťová mše bude v sobotu 29.7.
2019 u kapličky sv. Anny v 18 hodin.
Požehnané dny Vám přeje a vyprošuje
P. František.
………………………………………………………………………………………...………………………………………………...

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SVATEBNÍ OBŘADY

Své „ANO“ si řekli
dne 24. května 2019 na ve Zdoňově u Kovárny
Vladimír Fogl a Alena Zvolánková,

Vlastimil Vondruška – KŘIŠŤÁLOVÝ KLÍČ –
FALKNOVSKÁ HUŤ I.
Nová historická sága se odehrává v době od třicetileté války až
do revolučního roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství jako
poslední bašta feudalismu. Rozsáhlá šestidílná kronika vypráví
o osudech sklářského rodu Heřmanů na pozadí života v
severních Čechách, které prošly na konci feudalismu
nebývalým hospodářským vzestupem a později stejně rychlým
úpadkem. Název "Křišťálový klíč" symbolizuje rodinné
tajemství, které se v rodu Heřmanů předává z generace na
generaci, současně je kopec Klíč dominantou Nového Boru.

dne 30. května 2019 ve Zdoňově u kapličky
David Duda a Denisa Hofmannová,
dne 1. června 2019 v Adršpachu u Gotické brány
Tomáš Brokeš a Veronika Zelenková,
dne 1. června 2019 v Adršpachu u jezírka
Jan Jakube a Daniela Burešová,
dne 8. června 2019 na Bischofsteině u jezírka
Pavel Podlucký a Markéta Vondřejcová,
dne 14. června 2019 na Bischofsteině u jezírka
Pavel Králíček a Jana Svobodová,
dne 15. června 2019 na Bischofsteině u jezírka
Jan Šanoba a Petra Prouzová,

Lucie Konečná – VÍŘIVKA
Helena se vrací po dvanácti letech z vězení. Začíná znovu od
nuly a žije ze dne na den. Pronajme si garsonku s vířivkou
uprostřed pokoje, najde si práci, přítele. Postupně zjišťuje, že
se zase dokáže radovat. Nicméně minulost, kterou pečlivě
skrývá, na ni zaútočí...

dne 15. června 2019 v Adršpachu u jezírka
Zdeněk Härting a Gabriela Růžková,
dne 16. června 2019 v obřadní síni
Jaroslav Dušek a Jana Sadílková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!

Jana Záleská, matrikářka

Věra Prokopová

-9-

TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY
Vůně střelného prachu i cinkání brnění na nás bude čekat také
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Volejbalový oddíl TJ Slavoj pořádá tradiční turnaj smíšených dvojic v

Líném tenise
Kdy: 13. 7. 2019
Kde:Volejbalové kurty Teplice nad Metují
Prezentace v 8,30 hodin, začátek v 9 hodin
Startovné: 100Kč/dvojice
Občerstvení zajištěno!!

TJ Slavoj Teplice nad Metují volejbalový oddíl pořádá turnaj trojic v

Nohejbale
Kdy: 20. 7. 2019
Kde: Volejbalové kurty Teplice nad Metují
Prezentace v 8.30 hodin, začátek turnaje v 9 hodin
Startovné: 150,-/tým
Občerstvení zajištěno!!
Všichni jste srdečně zváni!

Nabídka brigády
Hledám studentku - studenta na brigádu do ivanitské poustevny
s poutním kostelem. Náplní bude průvodcovská služba i
pomocné práce. Znalost cizích jazyků vítána. Zn.: zajímavá
práce v krásném prostředí.
Mgr. Ladislav Šikut, 776 869 379

Úklid penzionu GREENPOINT
Sháníme paní na úklid pensionu, jedná se o dva až tři dny
v týdnu. Platové podmínky po domluvě. Pro více informací
volejte na: +420 722 080 957
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TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává město Teplice nad Metují,
územní samosprávní celek (IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků.
Kontakt: ozveny@teplicenadmetuji.cz
Vychází jako měsíčník. Odpovědná redaktorka Adéla Hrdinová.
Reg. č. MK ČR E 11959. Redakční uzávěrka je 15. každého měsíce.
Za obsah článku odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie
nevracíme. Tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o., dne 21. 06. 2019.
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