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LEDEN 2007
Rooseveltova 15

ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 1
549 57 Teplice nad Metují
(491) 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz

REGIONTOUR 2007
přijali jsme pozvání a navštívili jsme společně s p.
místostarostou Jiřím Kohlem tradiční veletrh cestovního
ruchu REGIONTOUR v Brně, který se konal ve dnech 11.-

17. ročník mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního
ruchu GO
a 16. ročník mezinárodního veletrhu turistických možností v
regionech
REGIONTOUR 2007 v Brně ve dnech 11. - 14. 1. 2007
Jako každý rok, tak i letos proběhl v Brně mezinárodní
veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2007. Město
Teplice nad Metují zde mělo svůj stánek v rámci expozice
turistického regionu Východní Čechy v sekci Kladského
pomezí a zastupovali ho zde pracovníci Informačního centra
Teplice n/M. První dva dny byly věnovány odborné veřejnosti
a víkend byl zaměřen na širokou veřejnost. Největší zájem
mezi víkendovými návštěvníky byl již tradičně o reklamní
předměty, všeobecné mapy a nabídky ubytovacích kapacit.
Odborníci měli zájem hlavně o ucelené nabídky v podobě
turistických produktů nebo jiných balíčků služeb. Teplé
počasí přilákalo na výstaviště množství zájemců o konkrétní
informace z oblasti cestovního ruchu, ale i návštěvníky
hledající typy, jak strávit příští dovolenou. Myslím, že letošní
ročník veletrhu byl minimálně tak zajímavý jako ročníky
předešlé a doufám, že do našeho regionu přivede nové
návštěvníky.
Ráda bych poděkovala společnosti GENERAL BOTTLERS
CR s.r.o. za TOMA vodu, kterou nám na veletrh věnovala.
Martina Tauchmanová
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14. 1. 2007. Vzhledem k tomu, že jsme neměli možnost
zhlédnout předešlé ročníky, tak nemůžeme hodnotit, zda
úroveň prezentace našeho města byla lepší nebo horší.
Každopádně si myslíme, že úroveň prezentace byla při
porovnání s ostatními prezentujícími městy dobrá.
Pavel Borna
Přišli jsme k vám na koledu…
Tříkrálová koleda má dlouhou tradici. Původně ji
vykonával kantor se svými žáky, později kněz s ministranty a
někdy i s kostelníkem. Přišli do domu, modlili se a zpívali,
vykuřovali kadidlem a kropili svěcenou vodou, kterou den
předem spolu s křídou posvětili. Na dveře nebo silný dřevěný
rám nad nimi napsali písmena K+M+B a letopočet. Tato
obchůzka měla slavnostní ráz a jejím smyslem bylo požehnat
všem navštíveným domům i lidem, kteří v nich bydleli, a
uchránit je tak od neštěstí, nemocí a podobných
nepříjemností. Děti se jako koledníci začaly na venkově
objevovat o něco později, nakonec to byly převážně děti
z nejchudších rodin. Jejich masky byly jednoduché a tvořily
je většinou dlouhé bílé košile přepásané provazem, červeným
šátkem nebo šerpou. Na hlavách měly papírové koruny
zdobené malůvkami a zlatým nebo stříbrným papírem či
staniolem, vousy z koudele nebo vaty...
Dnes tříkrálová koleda na mnoha místech podivuhodně ožívá.
Dnešní koledníci mívají skvostné a dokonalé kostýmy, hodné
královských rouch. Kromě chlapců se v nich občas objevují i
dívky.
Tříkrálové obchůzky s tradičními koledami pořádají
každoročně i mnohé folklorní soubory. Svátek Tří králů svádí
i k pořádání mnoha kulturních nebo sportovních akcí. Konají
se tříkrálové pochody či běhy, zakončené koledami. Známou
se stala charitativní tříkrálová sbírka, organizovaná Českou
katolickou charitou, která kromě jiného pomohla i mnoha
lidem postiženým velkými povodněmi na začátku našeho 21.
století.
K+M+B …jejich jména (tří králů) – Caspar (Kašpar),
Melichar a Baltazar – se poprvé objevila v 8. století, ale až ve
12. století se všeobecně rozšířila. Počáteční písmena C+M+B
(u nás se užívalo i K+M+B) se po celá staletí psala spolu
s příslušným rokem svěcenou křídou na dveře. Podle
některých badatelů je to však úplně jinak a písmena mohou
znamenat zkratku starého požehnání “ Christis mansionem

2
benedicat” neboli česky :” Kristus nechtˇ požehná tento
příbytek”.
H. Šikutová
( Podle knihy Aleny Vondruškové České zvyky a obyčeje)
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007
v Teplicích n/M a blízkém okolí
Výtěžek sbírky : Část obce - doprovod
Teplice Střed - paní Hrušková - Kč 5 706,50
Teplice Dolní - slečna Záleská - Kč 4 831,50
Bytovky - paní Šikutová Kč 2 141,50
Kamenec, od Rybárny D.Teplice a Bohdašín - pan MertlíkKč 7 549,Teplice Horní - pan Berka – Kč 2 410,Dědov a Javor - paní Kollertova ze Žďáru n.M. – Kč 1 329,Zdoňov - paní Bartoníčková a paní Kořínková – Kč 1 080,- +
Kč 1 971,Lachov - paní Soukupová – Kč 1 407,Dolní Adršpach - paní Kohlschüttrová – Kč 3 410,- + Eur 20
Horní Adršpach - slečna Muchová – Kč 2 592,Celkem
Kč 33 620,50 + Eur 20
Vážení spoluobčané!
Pokud necháme promluvit jen čísla, můžeme
konstatovat, že výsledek je nad očekávání dobrý. Velké Díky
Vám Všem, kteří jste přispěli!
Co nás těší opravdu nejvíce je neskrývaná radost ve vašich
tvářích. Pro děti i nás dospělé je to největší odměna za
odchozené kilometry a čas koledou strávený a také největší
motivací, proč pokračovat v organizování sbírky. Mnozí z vás
na krále čekáte s připravenými balíčky a v klidu si
vyslechnete koledu, kterou vám přišli popřát štěstí a zdraví do
nového roku.
33 králů a 11 průvodců si našlo čas a já jim touto cestou ještě
jednou děkuji a věřím, že v nich radost z účasti stále
přetrvává.
Pro porovnání výsledky předchozích let
2004
Kč 20 518,50
2005
Kč 28 017,50 (Tsunami)
2006
Kč 27 279,- (poprvé Horní Adršpach)
2007
Kč 33 620,50 (poprvé Dolní Adršpach)
Proč se zajímáme o Adršpach? Příchodem našeho nového
pana faráře p.Krzysztofa Bzdyrka spadá Adršpach opět do
Teplické farnosti.
Kdo nepotkal koledníky a chtěl by ještě do letošní
Tříkrálové sbírky přispět, může tak učinit prostřednictvím
dárcovské SMS, jejíž formát je DMS KOLEDA a odesílá se
na číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč, příjemce pomoci obdrží
27 Kč.Od 20. prosince 2006, kdy mohli dárci začít posílat
DMS, jich přišlo celkem 15 800. – údaj k 10.1.07
z www.trikralovasbirka.cz.
Na těchto stránkách najde informace o charitních službách a
humanitární pomoci, které jsou velkou měrou financovány ze
sbírky.
Pro úplnost další dva způsoby, jak přispět:
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1.
Příspěvek
prostřednictvím
bankomatu.
Tříkrálovou sbírku již tradičně podporuje Nadace České
spořitelny, generální partner Charita Česká republika. Letos
poprvé je upozornění na sbírku také na bankomatech České
spořitelny, ze kterých budou moci lidé přímo zasílat dar do
Tříkrálové sbírky. Podobně jako např. dobíjejí svůj telefonní
kredit.
2. Do Tříkrálové sbírky lze přispět také bankovním převodem
nebo poštovní poukázkou na nově otevřené konto:
33001122/0800 u České spořitelny. Jednotlivci či firmy, jež
přispějí na konto a vyžádají si o tom potvrzení nebo darovací
smlouvu, mají možnost si dar odečíst z daňového základu.
Štěstí a zdraví vám vinšuje
Hanka Mertlíková
*************************************************
Vysílání TV Nova
Časté rušení televizního programu televize Nova
nezůstalo bez odezvy občanů, když často zcela po právu
požadujete sjednání nápravy. Hlavně inverzní počasí a často i
námraza na okolních stráních způsobují rušení TV Nova
jinými stanicemi, především televize z Rakouska.
Snažil jsem se, ne poprvé, zjistit skutečnou příčinu a
možnosti nápravy. Z pracoviště Radiokomunikací a.s. jsem
dostal předběžnou telefonickou odpověď na mou písemnou
žádost o nápravu, ve které mi odpovědný pracovník nastínil
problematiku vznikajících problémů. S politováním mi bylo
sděleno, že do zavedení digitálního přenosu TV signálu není
reálné očekávat výrazné investice (cca 600tis.Kč) do přenosu
signálu TV Nova, které by naše problémy vyřešily.
Milan Brandejs, starosta
Usnesení č. 2
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 13.prosince 2006
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
2/1
Úpravy rozpočtu v prosinci 2006.
2/2
Rozpočtové provizorium pro období od 1.1.2007 do doby
schválení rozpočtu.
2/3
Obecně závaznou vyhlášku města Teplice nad Metují č.
1/2006.
2/4
Odložení projednání změn nájemních smluv k provozování
autokempu, skalního okruhu, městského dvora, kotelny a
budov SOU Střmenské podhradí.
2/5
Záměry prodeje nemovitostí:
- p.č. 450, 385 m2, ostatní komunikace, k.ú. Dědov,
- p.č. 51, trvalý travní porost, 166 m2, k.ú. Horní Teplice,
- p.č.27/1, trvalý travní porost, 553 m2, k.ú. Horní Teplice
2/6
Prodej nemovitostí:
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- část p.č. 517/1 po odměření, trvalý travní porost, k.ú.
Zdoňov za cenu kupní 100,- Kč/1 m2,
- p.č. 36/1 GP, 367 m2 a 36/2 GP, 38 m2, k.ú. Zdoňov za
cenu kupní 40,- Kč/1 m2,
- p.č. 329/1, trvalý travní porost, 821 m2 a p.č. 329/2,
zahrada, 3.251 m2, k.ú. Teplice nad Metují za cenu kupní 60,Kč/1 m2,
- p.č. 100, trvalý travní porost, 2.192 m2, k.ú. Zdoňov za cenu
kupní 70,- Kč/1 m2.
2/7
Záměr směny p.č. 58/2, ostatní plocha z vlastnictví města za
p.č. 59 z vlastnictví pana Zimy, vše k.ú. Dědov.
2/8
Jednací řád zastupitelstva města Teplice nad Metují.
2/9
Měsíční odměnu místostarostovi dle znění nařízení vlády č.
50/2006 Sb.
2/10
Vytvoření nového pracovního místa – mistra technických
služeb – s účinností od 1. 3. 2007.
2/11
Pověření Mgr. Radima Válkyho a paní Lenky Kerestešiové
k přijímání prohlášení o uzavření manželství dle z.č.
210/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2/12
Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou REALSTAV Náchod s.r.o.
na akci Oprava havarijního stavu budovy MěÚ Teplice nad
Metují.
bere na vědomí
2/13
Uzavření nájemních smluv k pronájmu pozemků:
- část p.č. 52, k.ú. Teplice nad Metují,
- p.č. 5 GP, 75 m2 a p.č. 18 GP, 161 m2, k.ú.
Bohdašín.
2/14
Uzavření nájemní smlouvy o užívání bytu v ul. Horní čp. 1.
zřizuje
2/15
V souladu se zněním z.č. 128/2000 Sb., § 117:
- finanční výbor ve složení MUDr. Neoralová, Mgr.
Války, Ing. Janáková,
- kontrolní výbor ve složení J. Martinec, L.
Kerestešiová, L. Suchánek.
2/16
V souladu se zněním z.č. 128/2000 Sb., § 122:
- stavební a investiční komisi ve složení O. Schejbal,
Ing. Myška, P. Borna, J. Urban,
- kulturní komisi ve složení M. Tauchmanová, Mgr.
Války, Ing. Fichtnerová, M. Jirmannová, E. Možná,
E. Puczková, Z. Červený, I. Novotná.
volí
2/17
MUDr. Jaroslavu Neoralovou do funkce předsedkyně
finančního výboru.
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2/18
Jaroslava Martince do funkce předsedy kontrolního výboru.
2/19
Oldřicha Schejbala do funkce předsedy stavební a investiční
komise.
2/20
Martinu Tauchmanovou do funkce předsedkyně kulturní
komise.
ukládá
2/21
Starostovi zajistit podklady k jednání o uzavření dodatků
nájemních smluv pro rok 2007 pro provozování autokempu,
skalního okruhu, městského dvora, kotelny a budov SOU
Střmenské podhradí.
2/22
Starostovi zajistit vypracování návrhu pravidel pro stanovení
výše cen vstupného na kulturní akce pořádané městem.
Teplice nad Metují, 20. prosince 2006.
Jiří Kohl, místostarosta

Milan Brandejs, starosta

PLATNOST OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Vážení občané,
opět
připomínáme platnost občanských průkazů podle
současně platných právních předpisů (zák.č. 328/1999 Sb., o
občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů). U
občanských průkazů bez strojově čitelné zóny vydaných do
31.12.1996 skončila platnost 31.12.2006, dále u občanských
průkazů vydaných:
- do 31.12.1998 je nutné podat žádost do 31.11.2007
- do 31.12.2003 je nutné 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.
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Kde podat žádost o nový cestovní pas ...
Od 1. září 2006 je možné o vydání nového cestovního pasu v
České republice požádat jen u obecního úřadu obce s
rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana.
Pro občany Teplic nad Metují a Adršpachu tedy platí, že
mohou požádat na Městském úřadě v Broumově.
Jana Záleská, matrikářka
Poplatek za odpady v roce 2007
Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu se pro
letošní rok nemění. Sazba pro rok 2007 činí 456,-Kč na osobu
a rok. Splatnost poplatku je jednorázově nejpozději do
31.3.2007 nebo ve dvou splátkách – 1.splátka do 31.3.2007,
2.splátka do 30.6.2007. Poštovní poukázky budou rozeslány
začátkem února. Upozorňujeme, že včas nezaplacený
poplatek nebo jeho nezaplacenou část může městský úřad
zvýšit až na trojnásobek dle čl.8 odst.1 Obecně závazné
vyhlášky č.3/2005 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Popelnice bude třeba stejně jako vloni označit
samolepící známkou, kterou poplatník obdrží po
zaplacení poplatku na MěÚ. Neoznačené popelnice
nebude od 1.4.2007 svozová firma Rumpold vyvážet.
Přehled o nákladech vynaložených na likvidaci odpadů
otiskneme v únorovém čísle TO. Zároveň upozorňujeme na
nutnost třídění odpadů, které celý systém výrazně zlevňuje.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství
Vážení spoluobčané,
v tomto novém volebním období bychom chtěli znát vaše
názory k aktuálním otázkám našeho veřejného života. Proto
se občas zde, v Teplických ozvěnách, objeví anketa, která
bude zaměřená na aktuální problematiku a plány města.
V tuto chvíli držíte první anketní lístek, kde Vás žádáme o
váš názor, který pomůže ujasnit některá další rozhodnutí
zastupitelů . Počet odevzdaných anketních lístků nám ukáže
váš zájem o dění ve městě.
Velmi si vážíme vašich názorů a proto chceme 10
účastníků ankety odměnit věcnými dary. Hlavní cenou bude
večeře pro dvě osoby v libovolně zvolené místní restauraci.
Výherci budou zveřejněni včetně výsledků této ankety
v dalším vydání Teplických ozvěn. Z důvodu vyhodnocení
ankety a zachování její objektivity je nezbytné anketní lístek
podepsat. Pokud se do ankety zapojí více členů vaší
domácnosti ve věku nad 18 let a máte pouze 1 vydání
Teplických ozvěn, budou prázdné anketní lístky umístěny u
hlasovací schránky ve vestibulu nákupního střediska a
v informačním centru.
Ukončení ankety: 3.2.2007
Těšíme se na váš zájem.
Zastupitelé
*************************************************
ŠKOLA STOLETÁ
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V letošním kalendářním roce prožije naše město významné
výročí – základní škola oslaví 100 let od svého vzniku.
V současném životě školy chceme toto jubileum využít k řadě
aktivit, například školní časopis Zvoní se na oslavu
připravoval už v minulém školním roce výtvarnou soutěží.
Nyní redakce časopisu Zvoní pracuje na jubilejním čísle,
které vyjde ke konci školního roku a bude pod mottem Škola
stoletá celé věnované tomuto výročí. Proto se členové
redakční rady obracejí na širokou veřejnost s výzvou ke
spolupráci. Věnujte prosím následujícím řádkům pozornost, i
Vy můžete přispět svými vzpomínkami k průběhu oslav.
Za redakční radu Alexandra Brádlová, Michal Řeháček a
Božena Karlíková
*******

Redakční rada školního časopisu Zvoní prosí bývalé žáky
teplické /ale i jiné/ školy o přispění do výročního čísla
našeho časopisu, který bude vydán
ke stému výročí založení Základní školy v Teplicích nad
Metují.
Můžete napsat: školní příhodu, vzpomínku na učitele nebo
spolužáky, zajímavost z historie školy a školství (třeba i
srovnání se školou současnou), připomenutí krizové situace
(například uhelné prázdniny nebo povodeň), zajímavý nebo
komický zápis ze žákovské knížky, úvahu nad tím, co Vám
základní škola dala do života – ale také cokoli jiného, co se ke
školnímu životu nějak vztahuje. Nezapomeňte k příspěvku
připojit své jméno a adresu, popř. jiný kontakt.
Příspěvky můžete odevzdat do konce února 2007:
1)
osobně nebo poštou na adrese:
Základní škola a Mateřská škola
Božena Karlíková
Rooseveltova 106
Teplice nad Metují
549 57
2)
e-mailem: zs.teplice@tiscali.cz a do předmětu
napište heslo Škola stoletá
Těšíme se na Vaše vzpomínky a zkušenosti!!!
Vánoční jarmark už je vzpomínkou
A to velmi příjemnou vzpomínkou – nejen pro děti a učitele, ale i
Vás, rodiče a návštěvníky, kteří jste čtvrteční odpoledne 21. 12.
2006 strávili v budově základní školy. Troufám si na takové tvrzení
podle zápisů v pamětní knize, kde jsme se dočetli, že.... „Jako každý
rok se nám jarmark moc líbil. Děkujeme za pohoštění a chvilkový
návrat do školních let......Vládne zde velice pěkná atmosféra, kde
člověk zapomene na předvánoční shon.......Jarmark samozřejmě
pěkný, skvělá obsluha, krásné zpívání (jako vloni)......Moc hezké,
příjemné naladění na Vánoce! A děti jsou moc šikovné!.....Velkou
pochvalu všem dětem za přípravu
i obsluze, i dospělým. Krásný
začátek letošních Vánoc. Děkujeme.“

Spokojenost návštěvníků se projevila také v čilém
obchodování, které děti moc baví a na kterém se učí nejen
pravidlům trhu, ale také slušnosti a obchodnické cti.
V jarmarečních stáncích jste si letos kromě obvyklého
vánočního zboží mohli koupit několik novinek, např. ozdoby
z burských oříšků, malované a vlastnoručně zasklené

5
obrázky, svíčky a ozdoby ze včelích pláství, tkané předložky,
malované sklenice a magnetky atd. Mezi nové aktivity také
patřila velice úspěšná vánoční besídka, kterou pro své rodiče
předvedli žáčci 1. a 2. třídy, nebo např. hlídání malých dětí,
které po dobu jarmarku zajišťovali někteří starší žáci.
(Fotografie z jarmarku i vánočních dílen si můžete
prohlédnout na stránkách školy www.teplicenm.com.)
Po odečtení nákladů činí výtěžek jarmarku 5. 513, 50 Kč.
Tyto peníze nejen vytvářejí možnost zorganizovat podobnou
aktivitu, ale část bude použita na další úpravu chodeb. Jak
„polidšťování“ školních prostor pokračuje, mohli návštěvníci
jarmarku zaznamenat např. při prohlížení půvabných
výtvarných prací v naší školní „galerii na schodech“ a na
přenosných paravánech.

PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ
Děkujeme Vám všem, kteří jste na konci roku našli ve svém
programu chvilku na podporu dětí a jejich snahy ukázat,
v čem jsou dobré a úspěšné. Děkujeme také dětem, které
jarmark připravily, a jejich učitelům i ostatním pracovníkům
základní, speciální i mateřské školy, kteří se podíleli nejen na
organizování jarmarku, ale i na dalších předvánočních
aktivitách.
Za vedení školy Božena Karlíková

Oznamuji tímto,že z provozních důvodů dojde ke zkrácení
otevírací doby pošty v Teplicích nad Metují.
Bude otevřeno takto :
Po, St.
8,00-11,00 13,00-17,00
Út,Čt,Pá 8,00-11,00 13,00-16,30
Změna nastane od 1.února 2007.
Zavedení nové otevírací doby bude včas vyvěšeno na
dveřích pošty.
Odesílání zásilek se tímto nezmění, neboť zásilky budou
odváženy ve stejný čas.
Vydání uložené zásilky lze případně dohodnout telefonicky.
Za poštu Teplice nad Metují ved. pošty Metelková Zuzana
Historie obce Bohdašín
Území, ve kterém leží, nazývané Broumovský výběžek, má
historii spojenou s benediktínským klášterem v Břevnově.
Benediktíni velmi cílevědomě ve 13. století postupovali
z Náchodska na Policko a dále přes Stěny na Broumovsko –
vždy se souhlasem přemyslovských panovníků. V obou
místech založili proboštství a území postupně kolonizovali.
Bohdašín byl založen
dne 9. 12. 1256 lokátorem
Wikmannem z rozhodnutí opata Martina u potoka,
nazývaného tehdy Pozděšín , při severní hranici polického
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újezdu. Ves byla osídlena německými obyvateli a patřila
k panství polického kláštera.
Zpočátku se však majitelé obce často měnili. V r. 1380
prodal polický probošt Bohdašín pánům hradu Skály, ale
v roce 1395 vesnici benediktíni opět koupili. V době
husitských válek císař Zikmund dal Bohdašín Matěji
Salavovi z Lípy, tehdejšímu majiteli panství Skály.
Boje, které se odehrávaly na tomto území, Bohdašín krutě
postihly – byl vypálen, obyvatelstvo vyvražděno. Proto ještě
v r.1547 se v písemných pramenech uvádí jako „ves pustá“.
Postupně byl znovu osídlen a v r. 1605 natrvalo připojen
k panství broumovského kláštera, a to až do roku 1848, kdy
se Bohdašín stal samostatnou obcí. Obyvatelé Bohdašína se
živili zemědělstvím. Nestarší písemná zmínka o tom je z roku
1406, kdy měla obec 22 rolníků. Každý musel odvádět
vrchnosti 1 kuře o vánocích a ročně platit 70 grošů z lánu
polí. V rozpise robotních povinností z r. 1773 je uvedeno, že
v Bohdašíně hospodařilo 13 sedláků a 8 chalupníků. Všichni
museli tři dny v týdnu pracovat pro vrchnost, jen představený
obce, rychtář (německy Scholz) byl od roboty osvobozený a
měl právo provozovat výčep piva a kořalky.
Bouřlivé události roku 1775, kdy vypuklo největší povstání
nevolníků v Čechách, se nevyhnuly ani obyvatelům na
Teplicku. Poddaní v Teplicích jako první přestali robotovat a
přepadli zámek v Dolních Teplicích, který vyplenili a majitele
zámku, barona z Vlkanova drželi jako rukojmí, takže muselo
zasáhnout vojsko. Povstání se rozšířílo i na sousední panství
broumovského a polického kláštera, takže i sedláci
v Bohdašíně se na této vzpouře podíleli.
V roce 1836 bylo v Bohdašíně 47 domů, 292 obyvatel se
živilo zemědělstvím, domácím předením a tkalcovstvím.
Největšího počtu dosáhla obec v r.1880, tehdy zde žilo 356
lidí. V té době měl Bohdašín také školu : vyučovalo se
v dřevěné chalupě zvané „zvonařka“. V roce 1887 byla
postavena nová škola s věžičkou a zvonkem, který prý
vyzváněl ráno, v poledne a večer a také při zvláštních
událostech, jako byly svatby, úmrtí a roční svátky.
Písemnosti školy se dochovaly do roku 1950, takže někdy po
tomto roce začaly děti docházet do školy v Teplicích nad
Metují.
Bohdašín patřil k farnímu obvodu ve Verneřovicích, takže
křty, svatby a pohřby se konaly ve farním kostele ve
Verneřovicích. K obci také patřily dvě „pazderny“(německy
Brechhaus), v nichž se skladoval a zpracovával len převážně
pěstovaný na okolních polích , ale částečně také dovážený ze
Slovenska. Len se máčel ještě na poli, pak se sušil v peci
pazderny, poté se dále upravoval tak, až jej bylo možné
dopravit do přádelny v Teplicích nad Metují k dalšímu
zpracování. Odpad – pazdeří, který se používal k vytápění
obydlí, znali a využívali ke stejnému účelu ještě i mí rodiče a
jejich vrstevníci v 50. letech minulého století.
Místo bylo vždy chudé na vodu, což je prý podmíněno
polohou vodního předělu. Potok, který protéká obcí a pramení
u osady Nové Dvory, nejvíce vysychá v letních měsících.
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Obec měla sice obecní studnu, ta však nestačila právě
v letních měsících, kdy navíc hrozilo nebezpečí požárů.
Teprve na počátku 30. let minulého století zde byl zřízen
vodovod, který čerpal vodu z Teplických pramenů. V té době
byly v obci tyto obchody a živnosti: sochařství a kamenictví ,
kovář, obchod se smíšeným zbožím, obchod se dřevem a
uhlím, dodavatelství písku, obchod s látkami a galanterie,
prodejna tabáku.
V roce 1938 byl Bohdašín jako součást Sudet odtržen od
Československa a připojen zpět byl v roce 1945, když
skončila 2. světová válka. Stejně jako v jiných obcích, kde
žilo obyvatelstvo německé národnosti, byla i v Bohdašíně
bezprostředně po osvobození ustavena Místní správní komise.
Ta řídila především odsun původního německého
obyvatelstva a zároveň organizovala dosídlování území
československými občany. Teprve v polovině roku 1946 se
zde ustavil místní národní výbor, který obec spravoval do
roku 1963. Dne 5. 9. 1963 byl Bohdašín spolu s Dědovem ,
Javorem a Lachovem připojen k Teplicím nad Metují.
PhDr.Miroslava Moravcová
B.U.K. Zdoňov o.s.
Ráda bych vás informovala, že koncem roku 2006 vzniklo ve
Zdoňově občanské sdružení B.U.K. Zdoňov o.s.. Společným
zájmem členů, pracovníků a dalších osob spolupracujících se
sdružením je iniciovat, organizovat, podporovat a hájit
veřejně prospěšné aktivity v obci Zdoňov a jejím okolí ve
věcech kulturních, společenských, ochrany přírody a krajiny,
sportovních a historických.
Sdružení je dobrovolnou, neziskovou, nezávislou a
nepolitickou organizací, která sdružuje osoby, jímž není
lhostejný osud obce Zdoňov a jejího okolí. Členem sdružení
se může stát každá fyzická nebo právnická osoba. Roční
členský příspěvek je 200,-Kč. Pokud se chcete stát členem
našeho sdružení nebo se dozvědět podrobnější informace,
přihlaste se na Informačním centru v Teplicích n/M.
Zároveň bych ráda touto cestou požádala všechny, kteří
mohou a jsou ochotni finančně podpořit naše občanské
sdružení, aby tak učinili, kdykoliv během roku. Své příspěvky
můžete posílat na č.účtu 35-7848780237/0100 vedeného u
KB a.s.. Všem přispěvovatelům předem moc děkujeme.
Martina Tauchmanová, předseda sdružení
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: Bill – Pavel Novák
Tom – Milan Mach

Judy – Kristýna Varačková
Julie – Nina Dlouhá

Ráchel‐ Lucie Zelená
Dafné – Dagmar Justová
režie: Irena Kozáková, scéna: Jiří Kašpar, hudba: Jan Holek

KNIŽNÍ NOVINKY - VÝBĚR
Kundera Milan: Nesnesitelná lehkost bytí (Tomáš, hlavní
hrdina románu, je kombinací Dona Juana a Tristana. Terezu
trýzní jeho nevěry, neboť ona je v jejich vztahu ta slabší.
Jejich životní příběh se vyvíjí na společenském pozadí
tzv.“normalizace“,po pádu Dubčekova vedení.)
/O vydání románu se uvažovalo hned po revoluci, ale autor k
tomu dal svolení až nyní./
Brownová Sandra: Bílý žár (Černá ovce rodiny, z níž se stala
sanfranciská návrhářka interiérů, zůstává po bratrově pohřbu
doma, aby zjistila co se v posledních dnech bratrova života
skutečně odehrálo.)
Lustig Arnošt: 3 x 18 (Zpověď legendy české literatury a
filmu A.Lustiga. Slovník osobností přibližuje neznámá fakta
o duchovních vůdcích, barbarech i moderních filozofech
ovlivňujících běh našeho života.)
Hahnová,Eva: Sudetoněmecká vzpomínání a zapomínání
(Zatím stoleté sudetoněmecké dějiny se odehrály ve dvou
kapitolách: do roku 1945 jako dějiny národoveckého hnutí a
po 2.sv.válce jako dějiny sudetoněmecké národnostní skupiny
v Německu. Eseje v této knize nabízejí připomínané i
opomíjené obrazy z těchto dějin.)
ZAČÁTEK NOVÉ TRADICE ?

Vstupné: v předprodeji 60,Kč
na místě 80,Kč
Předprodej v Infocentru v Teplicích nad Metují od 19. února 2007.
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Konec uplynulého roku strávili zdejší obyvatelé různými
způsoby. Jednou z možností, jak příjemně prožít poslední večer
roku, bylo využít pozvání teplického faráře pana Krzysztofa Bzdyrka
ke společenskému setkání v prostorách místní fary. Ve večerních
hodinách silvestrovského dne se začali scházet první hosté. Postupně
dorazili zástupci všech generací, od té nejmladší až po ty dříve
narozené. Uvítali jsme rovněž přítomnost našich přátel z Polské
republiky.
V jedné, zcela nově zrekonstruované místnosti nám pan farář
připravil skvělou hudební produkci s možností tanečního vyžití.
Také děti si mohly přijít na své, když pro ně paní K. Pelánová a
slečna J. Záleská vymýšlely různé soutěže. Každý se snažil přispět
k atmosféře probíhající zábavy. O občerstvení bylo postaráno všemi
účastníky. Na stolech nechyběly chlebíčky, jednohubky, vánoční
cukroví a jiné dobroty. Dospělí měli možnost ochutnat přinesená
vína.
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Před půlnocí se v improvizovaném prostředí uskutečnila za
hudebního doprovodu L. Šikuta a zpěvu J. Záleské, mše sv.
Pan farář poté zhodnotil uplynulý rok. Poděkoval všem, kteří se
podíleli na stavebních úpravách místní fary a přispěli svou prací i
finančními dary na obnovu značně zchátralé stavby. Při novoročním
přípitku popřál mimo jiné všem pevné zdraví, štěstí a mnoho
optimismu v novém roce a vyjádřil naději na společné setkání
v těchto prostorách i na konci roku 2007. Touto cestou bychom
chtěli ještě jednou poděkovat panu faráři, že i přes stále pokračující
rekonstrukci objektu, připravil pro všechny přítomné velmi příjemné
a milé prožití závěru roku.
J. Mencl

PODĚKOVÁNÍ DĚTEM
Chtěli bychom touto cestou poděkovat dětem a p. učitelkám
z Mateřské školy Teplice nad Metují za velmi pěkné vánoční
vystoupení a milé dárečky, které si pro nás připravily.
Je radost dívat se na rozzářené oči klientů při návštěvách našich
nejmenších.
Tomanicová Iveta a Krtičková Eliška,
sociální pracovnice v Domově důchodců Teplice nad Metují.

OHLÉDNUTÍ
Již potřetí uspořádala ASPV Slavoj ve spolupráci s Městem
Teplice nad Metují “Silvestrovský vejšlap” rodičů s dětmi. Tým
dětí opět bojoval proti týmu rodičů při plnění nejrůznějších úkolů.
Za splnění úkolu dostalo družstvo část legendy, která se váže
k našemu okolí. Konec legendy nakonec družstva dokončila dle
vlastní fantazie. Program na vycházku tentokrát perfektně připravila
Jana Ságnerová a patří jí za to dík. Ani jsme se nenadáli a došli jsme
k zámečku Bischofstein, kde jsme se občerstvili, vyhodnotili úkoly a
všichni účastníci dostali čokoládovou “medaili”.
Je chválihodné, že se “vejšlapu” zúčastňuje stále více příznivců
pohybu a dobré zábavy. Svědčí o tom i počet účastníků – proti 12
v prvním ročníku nás tentokrát bylo rovných 30 (4 tatínkové!).
Vycházka do okolí po vánočních svátcích nám všem prospěla.
Ilona Novotná

Dodatečné poděkování
Touto cestou chceme veřejně poděkovat všem kandidátům našeho
volebního uskupení, aktivistům volebních okrskových komisí a
v neposlední řadě všem spoluobčanům, kteří dali hlas našim
kandidátům ve volbách do obecního zastupitelstva.
Vážíme si jejich přístupu a důvěry v odpovědnou činnost i přes
velmi negativní projevy, které byly presentovány ve všech
dostupných sdělovacích prostředcích. Vážíme si toho, že tito občané
pochopili význam voleb jako akt, který má pomoci městu v dalším
rozvoji ve prospěch svých spoluobčanů.
Chceme se, jako jediné politické uskupení podílet na správě a aktivní
činnosti ve městě a neztratit vaší dosavadní důvěru, kterou našim
aktivním spoluobčanům svým veřejným vyjádřením dáváte. Proto se
i pro budoucnost těšíme na mnoho další spolupráce.
Za volební štáb KSČM a nezávislých kandidátů M. Sýkora

CK HOLIDAY BRNO s.r.o.
ve spolupráci s oddílem kopané TJ Slavoj Teplice n. M.
a Českým zahrádkářským svazem ZO Teplice nad Metují
pořádá dovolenou s odjezdem z TEPLIC NAD METUJÍ
Termín : odjezd 5.8.2007 - příjezd 16.8.2007
( 12 dnů / 9 nocí - ceny za osobu při obsazení stanu 4
osobami )
CHORVATSKO - ostrov Pag - kemp Straško
Cena pobytu : 3.300,-Kč za osobu
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Cena dopravy : 2.160,-Kč za osobu
Turistický poplatek za celý pobyt : 12 let - 18 let : 225,-Kč,
nad 18let : 360,-Kč
POZOR SLEVY PRO POBYTY V KEMPECH
dítě do 5 let zdarma bez nároku na lůžko,
do 12 let - 15% sleva, senioři + ZTP - 5% sleva,
možnost vlastního výběru z katalogu –apartmány, hotely,
různé délky pobytu, doprava vlastní nebo BUS
s odjezdem na všechny pobyty už i z NÁCHODA
Bližší informace Fr. Čáp – tf.: 606545464
SLOUPEK ZAHRÁDKÁŘŮ
Práce na zahradě v lednu a únoru
Začíná nový rok. Zima ještě zdaleka není na ústupu a je potřeba
připravit zahradu na příchod jara a také se věnovat údržbě. I v tomto
období nás zahrada potřebuje.
Pragnostika říká: “Únor bílý pole sílí”, ale to neznamená, že na
zahradě není co dělat. Je potřeba se připravit na jaro, kdy se zahrada
začne probouzet ze zimního spánku.
Při vhodném počasí děláme průklest a řez okrasných stromů a keřů.
Odstraňujeme všechny plané výhony, vyrůstajících z podnoží
očkovaných nebo roubovaných dřevin. Pokud není sníh
prohlédneme ploty, aby zajíci a drobná zvěř nemohli do zahrady a
neprovedli nějakou škodu. Za mírného počasí čistíme trávníky, ve
kterých jsou vysazeny cibulové nebo hlíznaté květiny. Za příznivého
počasí rozhazujeme po záhonech a trávnících kompost. Setřásáme
sníh, který může rozlámat zvláště stálezelené rostliny a jehličnany.
Při nedostatku sněhu a není-li zmrzlá půda, zalijeme okrasné
stálezelené keře, jehličnany i listnáče. Rostlinám v nádobách za
suchých zim doplňujeme vláhu.
Kontrolujeme stav uložených hlíz jiřinek a mečíků. Zjistíme-li
plíseň, očistíme hlízy, ošetříme potřebným přípravkem a uložíme je
na sušším a vzdušnějším místě. Hlízy zachvácené hnilobou spálíme.
Čistíme semena letniček trvalek z vlastního sběru.
Můžeme začít s řezem a průklestem nejdříve u drobného ovoce.
Nejčastější prací je nařezání kvalitních zdravých roubů jádrovin a
peckovin, popřípadě řízků drobného ovoce pro zakořenění na jaře.
Rány vzniklé řezem nebo mrazem zatřeme štěpařským voskem.
A nezapomeňte ani na užitečné ptáky, které je třeba celou zimu
přikrmovat, aby zůstaly našimi stálými hosty i v době, kdy sbírají
škůdce a potěšili nás svým zpěvem. Vhodné jsou vločky a olejnatá
semena.
L. Groh
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