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Divadelní představení ČERVENÁ KARKULKA

Dne 17. 12. 2013 se v teplickém kině odehrálo divadelní
představení s pravděpodobně největší návštěvností ze všech
zde odehraných představení v posledních pár letech.
Návštěvníky, především z řad rodinných příslušníků
účinkujících, sem přilákala dětská opera „O červené
Karkulce“ z dílny Zdenka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, kterou
nazkoušely převážně děti ze 3. a 4. třídy místní ZŠ a které
hudebně doprovodili jejich starší spolužáci a zástupci
pedagogického sboru.

Za celou akci je nutné poděkovat paní učitelce Magdě
Kalašové, která s dětmi celý podzim hru poctivě zkoušela a
s nimiž již v loňském roce sklidila úspěch za operu Budulínek.

Kdo na představení zavítal, ten mi dá za pravdu, že pěvecký
výkon hlavních postav, kterých se chopili Emilka Ježková,
Adéla Nevoránková, Martin Vacek a David Mach, sborový
zpěv, hudební doprovod a krásné kulisy, daly dohromady
nezapomenutelný zážitek. A myslím, že nejen já, ale i mnoho
dalších diváků, dokážeme pochopit pýchu rodičů účinkujících
dětí. Všichni se jistě budeme těšit na příští rok, kdy nám snad
paní učitelka s dětmi představí jejich další představení.
Klára Borůvková, TIC Teplice n/M

Za celou kulturní komisi bych ráda poděkovala paní učitelce
Magdě Kalašové za její nasazení a ochotu představit dětem
divadlo a operu takovou formou, která potěší nejen je, ale i
řadu teplických obyvatel. Přejeme jí i jejím žáčkům hodně sil
při přípravě dalších představení a třeba se právě díky jejich
společné práci podaří v budoucnu obnovit v Teplicích tradici
ochotnického divadla a lásku lidí k divadlu obecně.
Martina Tauchmanová, za kulturní komisi
Město Teplice nad Metují - bytové hospodářství vyzývá
občany k aktualizaci žádostí na byt, včetně podání nových
žádostí. Zároveň dává na vědomí možnost podání žádostí do
DPS (dům s pečovatelskou službou) na Kamenci. Bližší
informace na MěÚ v Teplicích nad Metují, tel.: 491581201
Petr Zápotočný

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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opět v I. odd. MŠ. Zde se skupinky připravovaly, obědvaly,
svačily, odpočívaly a po návratu si děti mohly i dosyta
pohrát. Chtěla bych moc a moc poděkovat všem, kteří se
podíleli tak ochotně na hladkém průběhu akce a bez jejichž
pomoci by to opravdu nešlo: vedoucím Evě Hartové, Romaně
Kubové, Janě Záleské, Štěpánce Teichmannové, Kláře
Zahálkové, Zuzaně Bornové, Denise Keyzlarové, Zdislavě
Šikutové a Martinu Mrázovi; koledníkům Martinovi, Emě a
Honzíkovi (nejmladší účastník – ještě ne 3letý)
Teichmannovým, Toníkovi, Marušce, Vladěnce a Pavlíkovi
Mrázovým, Aničce a Honzíkovi Polákovým, Sabince Hartové,
Ondrovi Francovi, Emě Mertlíkové, Haničce Kročilové,
Adélce Nevoránkové, Aničce a Míšovi Kubovým, Blaničce
Sirowatkové, Šárce Kozákové, Kamilce Cabrnochové,
Deniskovi Burkettovi, Terezce Brutovské, Verunce Kutíkové
a Dorotce Šikutové a jejich rodičům; vedoucí učitelce MŠ
Janě Rosičkové za propůjčení prostor I. odd. a jídelny MŠ;
paní Radce Janečkové za vynikající palačinky; dobrým duším
Štěpánce Teichmannové a Radce Janečkové za pomoc při
mytí nádobí a Ladislavu a Dominiku Šikutovým za zajištění
převozu koledujících.
Na poděkování koledníkům zajistila Farní charita Náchod v
sobotu 11. 1. Královské bruslení na zimním stadionu v
Náchodě. Nabídku využilo několik našich koledníků s rodiči.
Všichni si parádně zabruslili a vrátili se domů spokojení.
A jaké jsou výsledky letošní sbírky v našem městě a
okolí?
Dědov: 2 384 Kč, Zdoňov: 3 215 Kč
Horní Teplice: 2 100Kč, Bohdašín a Lachov: 3 080 Kč
Střed města + bytovky a DPS na Kamenci: 4 453 Kč
Střed města: 4 894 Kč, Horní Adršpach: 3 352 Kč
Dolní Teplice: 7 155 Kč, Bytovky na náměstí: 2 196 Kč
Kamenec ( bez řadovek, bytovek a DPS ) - 1 299 Kč

Upozornění pro podnikatele
Opakovaně připomínáme všem podnikatelům, kteří prodávají
lihoviny, provozují hostinskou činnost nebo mají nárok na
získání koncesované živnosti pro prodej alkoholu, že jsou
podle zákona č. 309/2013 Sb., který nabyl účinnosti dne
17.10. 2013, povinni požádat do 17.4. 2014 na obecním
živnostenském úřadu o koncesi. V uvedené lhůtě nepodléhá
přijetí žádosti o koncesi správnímu poplatku.
Po 17.4. 2014 nebudou moci podnikatelé v rámci své
podnikatelské činnosti lihoviny do doby získání koncese
prodávat a přijetí žádosti o koncesi bude již podléhat
správnímu poplatku 500,- Kč.
Zajistěte si proto potřebné živnostenské oprávnění včas.
Zároveň připomínáme, že nákup lihovin pro podnikatelskou
činnost je od 1.12. 2013 možný pouze od registrovaných
distributorů.
Kontaktní telefony pro případné dotazy: 491504211, 214, 233
V Broumově dne 13.12. 2013
Ing. Miloš Hartman, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Celkem se vybralo 34 128 Kč ( což je o pouhých 44 Kč méně
než loni).
Všem štědrým dárcům děkujeme a přejeme to, čím jsem tento
článek začínala: K + M + B - "Christus mansionem
benedicat" (= "Kristus ať požehná tento příbytek").
H. Šikutová

*********************************************
Nová kniha od Petra Bergmanna:

Broumovsko
Těsně před vánočními svátky vyšla v nakladatelství Organic a
JUKO mimořádná kniha a to nejen svoji velikostí a váhou, ale
hlavně i svým neobvyklým zpracováním. Kniha s názvem
Broumovsko od Petra Bergmanna, je mnohačetnou sbírkou
pohlednic, rytin, vedut, map, litografií, grafiky, leporel a
fotografií, některých hodně starých a velmi hodnotných. Pod
všemi je detailní popis v češtině i v němčině, ať již měst,
vesnic, či jednotlivých domů, částech přírody nebo místních
skal a jejich útvarů. Větší města a starší obce mají zpracovaný
historický popis od počátku jejich vzniku. Nejstarší data, která
se dnes nedají ověřit, jsou sestavena do logicky znějících
hypotéz. Teplice n. M. jsou v knize velice obsažně a kvalitně
zpracovány. Všichni zájemci o na Broumovsku
nepřehlédnutelnou historii našeho města by měli mít tuto
knihu doma, již i pro další generace. Takováto kniha nabývá
dobou na hodnotě. Dosud nám místním čtenářům nebylo o
místech, kde žijeme, v žádné literatuře nabídnuto něco
podobného. Je zde celá řada málo známých, dnes unikátních
záběrů z dřívějška. Spojit staré pohlednice a fotografie s
psanou knihou, byl šťastný nápad.
B. Sýkora

*********************************************

K + M + B + 2014 ... na mnoha dveřích bytů a
domů se objevily 4., 5. a 6. ledna nové nebo obnovené nápisy,
svědčící o tom, že příbytky navštívili tři králové s koledou,
kalendáříky, cukříky a pokladnou. V jakém duchu se ta letošní
Tříkrálová sbírka u nás nesla? Řekla bych, že byla jedinečná
ohromným nadšením koledníků. Už předem se jich několik
telefonicky hlásilo, zbývající okamžitě reagovali na výzvu.
Stejné nadšení projevili i vedoucí skupinek a to se odrazilo na
celkové atmosféře. Vytvořily se skupinky, které byly
radostné, dobře naladěné, zpěvné. Myslím, že to vycítili i
obyvatelé a přijímali koledníky se sympatiemi, otevřeností a
ve většině případů i s milým slovem a neskrývanou
radostí. Loňská organizace sbírky se nám osvědčila, proto
jsme na ní letos nic neměnili. Organizační centrum jsme měli
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ozdobičky a přáníčka z filce a lucerničky ze sklenic. Škoda
jen, že přišlo tak málo lidí. Přitom je to úžasná možnost prožít
krásné společné chvíle se svým dítětem. Vím, že obyvatelé
našeho města jsou víc nakloněni sportovním akcím, než
akcím, které pohladí po duši. O to víc si cením neutuchajícího
nadšení pracovnic infocentra a moc jim děkuji.
H. Šikutová
---------------------------------------------------------------------------

Zpráva o činnosti Klubu důchodců v Teplicích nad
Metují v roce 2013
14.2. Pan Jiří Habart - Přednáška o nebezpečí elektrických
spotřebičů.
28.2. Matrikářka Jana Záleská – Evidence o stavu obyvatel,
svatby, narození, vítání občánků).
25.4. Paní Schejbalová a p. Rosičková – ukázka pletení
z pedigu.
9.5. Pan Josef Černý - dobré rady pro nákupy a reklamace
aneb jak nenaletět nepoctivému prodejci.
22.5. Výlet: sklárna Poděbrady, plavba parníkem, Ostrá u
Lysé nad Labem.
6.6. Proběhlo setkání seniorů s dětmi v prostorách MŠ, kde
byl v tělocvičně připraven bohatý program s pohoštěním.
20.6. Slavnostní posezení před prázdninami všech členů
v Restauraci Vojtěch.
16.10. Podzimní výlet: Polsko Vambeřice – poutní místo,
betlém, kaple lebek a návštěva tržnice.
21.11. S pomocí paní Schejbalové M. a paní Rosičkové J. si
členky upletly z pedigu malé košíčky.
6.12. Na předposledním setkání jsme pozvali děti z MŠ, které
nám předvedly pohádku, zatančily, zazpívaly k vánočním
svátkům a věnovaly nám krásný dárek. Děkujeme dětem i p.
učitelkám.
19.12. Na ukončení roku 2013 bylo slavnostní posezení
s vánoční výzdobou a pohoštěním.
Vítán bude každý, kdo má zájem se k nám zapojit.
Děkujeme městu Teplice nad Metují a infocentru za
spolupráci s naší organizací a přejeme v roce 2014 všem
hodně zdraví a osobní pohody.
Za Klub seniorů A. Jirmannová a H. Klennerová

Vánoční aromaterapie v MŠ
Ve čtvrtek 28.11.2013 se od 16 hod. rozvoněly prostory
školkové jídelny úžasnými vůněmi. Tentokrát však
nepocházely z rozličných dobrot, ale z éterických olejů,
balzámů a krémů. Paní Bc. Daniela Krynková nás přes 2
hodiny seznamovala s péčí o pleť i zdraví pomocí
aromaterapeutických přípravků. Povídání bylo spojeno s
praktickými ukázkami, takže jsme čistily, regenerovaly,
hydratovaly a promašťovaly pleť a dělaly dobře i čichovým
buňkám. Umíte si představit, jak příjemné je natřít si obličej
tekutým balzámem Bílá čokoláda ? Máme ho doporučený na
pleť v zimě. A aby z toho všeho měl něco i náš žaludek,
zakončily jsme naše příjemné předvánoční "sezení" svařeným
vínem s medem a směsí éterických olejů. Nejenže chutnalo
výborně, ale zároveň i léčilo, protože namíchaná směs medu a
vybraných éterických olejů působí proti virózám a nachlazení
(lze tím sladit i čaj). A to zvlášť v této roční době potřebujeme
všichni.
Děkuji všem, Zuzce Bornové za zprostředkování semináře,
vedoucí učitelce MŠ Janě Rosičkové za propůjčení jídelny,
Bc. Daniele Krynkové zvlášť za čas, který nám ve svém
nabitém programu věnovala, i všem zúčastněným (bylo nás
deset, z toho dvě paní přijely z Police n. Met.), bez kterých by
se seminář nemohl uskutečnit.
H. Šikutová

-------------------------------------------------------------Nadační fond Hospital Broumov
Správní rada
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
IČ 48 621 692
Nadační fond HOSPITAL nakoupil a předal broumovské
nemocnici kardiacká křesla v hodnotě cca 420 tis. Kč
V závěru loňského roku Nadační fond
HOSPITAL Broumov předal broumovské
nemocnici do výpůjčky 26 ks kardiackých
křesel s podnožníky v celkové hodnotě cca
420 tis. Kč. Křesla s podnožníky budou
sloužit především klientům oddělení lůžek následné péče.
Výrobcem a dodavatelem je firma PROMA-REHA, spol.
s r.o. Česká Skalice. Finanční prostředky získal fond
v průběhu jednoho roku od měst a obcí v regionu, konkrétně
od města Broumova, Police nad Metují, Teplic nad Metují,
Meziměstí, Adršpachu, Heřmánkovic, Martínkovic, Šonova,
Otovic, Bukovice a Křinic. Nákup křesel podpořil i soukromý
sektor, konkrétně Veba, textilní závody, a.s. a Rosa Martin,
truhlářství, dále AMK Police nad Metují a paní Vlasta
Kašparová. Nová křesla pomohou lepší manipulaci se staršími
nemohoucími lidmi, zejména s lidmi po mozkových
příhodách.
Kromě
této
aktivity
nadační
fond
podporuje
činnost broumovské nemocnice na úseku sociální péče.
Konkrétně od ledna 2012 proplácí nemocnici veškeré náklady
spojené s činností, která souvisí s aktivitami klientů lůžek
následné péče v rámci volnočasových aktivit a aktivizačních

Vánoční dílny v infocentru
Už několik let si prosinec spojuji s vánočním vyráběním. A
tak i letos jsme si to s dcerou 14.12. 2013 při vánoční dílně v
Infocentru opravdu užily. Paní Tůmová napekla perníčky
určené k nazdobení, Klára Borůvková s Míšou Winterovou
nachystaly spoustu materiálů a ukázky výrobků... a my s chutí
tvořily - malé kulíšky z vlny a papírového kroužku, vyšívané
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činností, zaměřených na posílení dovednosti, zejména rozvoj
osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností.
Do budoucna si i klienti ostatních oddělení broumovské
nemocnice zaslouží nová křesla, proto nadační fond bude i
nadále shánět finanční prostředky na jejich obměnu.
Pokud kohokoliv zaujala některá z výše uvedených aktivit a je
ochoten ji finančně podpořit, může se obrátit na vedení
nadačního fondu, které je připraveno sepsat i smlouvu o
příspěvku.
Dovolte mi v závěru poděkovat všem příznivcům a
podporovatelům nadačního fondu za pomoc a spolupráci,
zároveň popřát Vám všem v novém roce jenom to nejlepší.
O nadačním fondu HOSPITAL Broumov více na: www.nfhospitalbroumov.cz
Ing. Eva Blažková, MPA, předsedkyně správní rady

třídění odpadů v Královéhradeckém kraji, soutěž pro širokou
veřejnost.
Jak soutěž probíhá? Na webovém portálu www.cistykraj.cz
najde návštěvník v sekci soutěž webový formulář, který po
vyplnění umožní spustit online kvíz s osmi náhodně
vygenerovanými více či méně náročnými otázkami. Víte
například, kam patří krabice od mléka? Nebo kolik kilogramů
odpadu ročně jeden člověk v průměru vyhodí? I na takové
otázky možná narazíte. „Soutěž je určena pro všechny
zájemce bez rozdílu věku. Doufáme, že se nám touto formou
podaří zaujmout třeba i ty, kteří se až dosud o třídění tolik
nezajímali,“ vysvětluje projektová manažerka Centra
evropského projektování Dana Vostřezová.
Samotná soutěž odstartovala 13. prosince a potrvá až do 13.
února 2014. Oceněno bude 15 nejlepších soutěžících, kteří
v nejkratším čase správně odpoví na položené kvízové otázky.
Po skončení soutěže se výsledek hry objeví na webových
stránkách, vítězové se mohou těšit na hodnotné věcné ceny.
„Za první místo obdrží soutěžící digitální fotoaparát, na ty
další čekají mobilní telefony, MP4 přehrávače, laserové myši
a další zajímavé ceny,“ doplnila Dana Vostřezová.

Český rozhlas Hradec Králové s novou tváří
Český rozhlas Hradec Králové připravil od letošního ledna
řadu změn, kterými chce vyjít vstříc přáním posluchačů a
které jsou součástí rozhlasového projektu Regiony 2014.
Kromě nových tváří za mikrofony se ve vysílání objevují i
nové pořady, které vysílají všechna regionální studia společně.
Patří sem především zábavná soutěž České země neznámé.
Populárně naučný kvíz s řadou zajímavých cen naladíte
denně po třinácté hodině a v rolích průvodců se setkáte se
známými moderátory Pavlem Kudrnou, Martinou Vrbovou a
Janou Chládkovou. Další novinkou v odpoledním vysílání je
po šestnácté hodině Humoriáda, hodina plná humoru, ve které
si oblíbené scénky vybírají posluchači společně se známými
osobnostmi, které jsou hosty moderátora Patrika Rozehnala.
Mezi víkendovými relacemi se stále větší přízni těší sobotní
pořad, vysílaný po třinácté hodině, Co vy na to, doktore?
Hlavními aktéry jsou doktoři z nejrůznějších profesních
oblastí – lékaři, zvěrolékaři, právníci, doktoři filozofie,
přírodních či pedagogických věd, kteří nabízejí zajímavý,
neotřelý, ale hlavně vtipný pohled na aktuální události
uplynulého týdne.
Z nedělních pořadů pak určitě stojí za zmínku zábavná
talk-show Petra Jančaříka, natáčená v Divadle Alfa v Plzni. K
humornému povídání si autor a moderátor pořadu zve týden
co týden známé i méně známé herce, zpěváky, spisovatele, lidi
nejrůznějších profesí i nová nadějná hudební seskupení.
Na základě přání posluchačů se také v nových časech objevují
písničky na přání. Hudební samoobsluhu naladíte denně po
dvanácté hodině a jejím průvodcem je hudebník Jan Vančura,
zatímco Písničky od srdce s Karlem Sladkým vysílá Český
rozhlas Hradec Králové denně
po sedmnácté hodině.
Speciální hudební pořady Retro, Swingová siesta, Novinky
v hudbě a Regionální scéna najdete ve vysílání denně po
osmnácté hodině, stejně jako oblíbenou středeční Křížovku.
Z pořadů, které se těší dlouhodobé oblibě, můžete i v letošním
roce poslouchat Vaření Habadějem se Zdenou Kabourkovou
v sobotu po jedenácté hodině a magazín o životním stylu
Šarm s Ladou Klokočníkovou ve stejnou dobu v neděli. To
vše na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové /90, 5
FM, 96,5 pro Rychnovsko a 95,3 pro Královéhradecko/.
Podrobné informace o programu najdete na internetových
stránkách www.hradec.rozhlas.cz.

Akce je součástí projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“, který
podporuje Královéhradecký kraj, autorizovaná obalová společnosti
EKO-KOM, a.s., společnost ASEKOL s.r.o., ELEKTROWIN a.s. a
Centrum evropského projektování. Hlavním cílem je vytvořit nejen
funkční a efektivní systém odděleného sběru využitelných složek
komunálních a obalových odpadů, ale také zvýšit informovanost
obyvatel o problematice třídění a recyklace odpadů.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Dana Vostřezová, vostrezova@cep-rra.cz
495 817 826, www.cistykraj.cz
Zájezd pořádaný ZO ČZS Teplice nad Metují
ve spolupráci MěÚ Teplice nad Metují
Místo zájezdu : Orlí hnízdo (NSR) Berchtesgaden
Termín zájezdu :
6.6. - 8.6. 2014
Cena dopravy :
1.300,-Kč
Ubytování se snídaní: 600,-Kč se snídaní
Program zájezdu :
Odjezd v pátek z Teplic nad Metují náměstí dne 6.6. 2014
ve 22.00hodin
( po cestě zastávky na protáhnutí těla proto odjezd dříve)
Příjezd v sobotu 7.6. 2014 do Berchtesgadenu mezi 08.00 –
09.00 hodin
- zde individuální prohlídka Orlího hnízda a okolí
- vstup na vyhlídku Orlího hnízda 15,-Euro
Odjezd z Berchtesgadenu v 15.00hodin
Příjezd do obce Modrava kolem 19.00hodin , zde
ubytování na Hotelu Modrava
- volný program
Neděle 8.6. 2014 v 09.00 hodin snídaně formou švédského
stolu
- volný program do cca 15.00hodin turistika v okolí Modravy
(železná opona na hranicích do 1989, apod. )
Příjezd do Teplic nad Metují kolem 21.00 hodin.
Jídlo a vstupné si hradí každý sám na místě, lze po domluvě
vybrat hromadně vstupné.
Na Orlí hnízdo: vstup podle dopravy na vrchol - lze 15 Euro
bus tam i zpět nebo 13 Euro jen na vrchol a zpět pěšky, ( doba
cca 1,5-2 hodiny 6km)

Rozumíte třídění? Vaše znalosti prověří soutěž
Třídění odpadu je důležitým a stále populárnějším fenoménem
současné doby. Přesto je stále mnoho lidí, kteří netuší, jaké
dopady na životní prostředí má netříděný odpad, jak správné
třídění probíhá a co za ním stojí. I proto vyhlásil webový
portál cistykraj.cz, který je hlavním zdrojem informací o

Bližší informace na tel. 606545464 , e-mail:
fandamcap@seznam.cz (František Čáp)
Přihlášení na zájezd a zaplacení celé částky do konce
března 2014 v Infocentru v Teplicích nad Metují.
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Nabízíme do pronájmu obchod v centru Náchoda. Obchodní
prostory o 325m2 s příslušenstvím (volné ihned). Zachovalý
objekt po celkové rekonstrukci vhodný i pro jiné komerční
účely, s možností rozšíření o III. a IV. NP s výtahem.
Parkování ve dvoře objektu. Cena dohodou dle velikosti
pronajaté plochy. Bližší info na tel. 737 261 680.

Halový turnaj v kopané „ O čertovský pohár“
Dne 15.12. 2013 se uskutečnil v Broumově fotbalový turnaj
„O čertovský pohár “
Turnaje se zúčastnila i starší přípravka TJ Slavoj Teplice nad
Metují. V turnaji se sehrálo celkem 5 zápasů s těmito
výsledky: TE – Police n. M. 4:2, TE – Broumov „B“ 3:1,
TE – Broumov „A“ 0:5, TE – Dvůr Králové n. L 0:3,
TE – Velké Poříčí 1:0

TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují
(IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků
Kontakt: mhff@teplicenadmetuji.cz.Vychází jako měsíčník.
Odpovědná redaktorka Marie Jirmannová.
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. 1. 2014

Celkově se teplické družstvo umístilo na pěkném 3. místě.
Všechny zápasy odehráli v sestavě : D. Mach, V. Harušťák, L.
Jansa, M. Vacek, V. Šubrtová, F. Hrubý, J. Špaček, L.
Oubrecht, trenéři: K. Vacek, J. Oubrecht. Oubrecht Jiří
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dubovými ratolestmi bílý štít s písmeny FF - Freiwillige
Feurwehr

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
1. pokračování
Sběratelský obor faleristika zastřešuje několik podružných
oborů, jako medaile a řády, odznaky, nášivky nebo další
drobné ražby - účelové známky nebo drobné turistické
upomínkové ražby.
Po dohodě s paní redaktorkou Teplických ozvěn bych Vás
chtěl na stránkách našich místních novin seznámit
s mnohaletou faleristickou historií našeho regionu, která má
mnohaletou tradici. Pro dalších, více jak 30 čísel Teplických
ozvěn mám připraven materiál s touto tématikou, která mapuje
poměrně bohatý kulturní, sportovní a společenský život
našeho regionu. V každém z následujících čísel Teplických
ozvěn bych vás rád seznámil s některým příležitostným,
spolkovým nebo jiným odznakem, či drobnou ražbou z našeho
regionu doplněného doprovodným textem, případně fotografií
spolku nebo akce, které se příslušný odznak týká.
Abychom se drželi časové osy, v prvním pokračování
začneme tím nejstarším známým spolkem, který je

V roce 1881 došlo k rozdělení Teplic nad Metují
(Weckelsdorf) na tři samostatné správní části Unter
Weckelsdorf, Markt Weckelsdorf a Ober Weckelsdorf, což
s sebou přineslo i změny v místním hasičském spolku. V roce
1884 došlo k rozdělení a ustanovení tří samostatných
hasičských spolků, tím pádem měla každá obecní část vlastní
hasičský sbor.

Spolek dobrovolných hasičů
Freiwillige Feurwehr

Dne 26. června 1921 byla v Teplicích nad Metují slavnost
uspořádaná ke 40. výročí rozdělení obce na tři samostatné
části, při které se sešly a hasiči ze všech tří teplických spolků.

Nejstarší záznamy o činnosti hasičů v regionu dnešních Teplic
nad Metují pochází ze Zdoňova. Zde již v letech 1837 – 1839
proběhla první jednání o ustanovení skupiny dobrovolníků,
kteří by se zabývali likvidováním požárů v obci. A o rok
později, v roce 1840 již byla skupina dobrovolníků
ustanovena, obecní rada jim zakoupila požární stříkačku
s ručním pohonem a obleky. Avšak řádný spolek Freiwillige
Feurwehr zde byl založen až v roce 1880.
V samotných Teplicích nad Metují byl první spolek
Freiwillige Feurwehr ustanoven v roce 1874 a byl jedním
z prvních hasičských spolků na Broumovsku. O prvenství
v roce 1874 rámci Broumovska se dělí pouze se spolkem
továrních hasičů v Broumově, obecní sbor hasičů v Broumově
byl založen až v roce 1875 a pak následovaly další v menších
obcích regionu.
V roce 1880 to byl již výše zmíněný spolek ve Zdoňově a
v Libné. Taktéž v roce 1880 byl v Dědově založen spolek
hasičů s názvem „Freiwillige Feuerwehr Mohren“. Jelikož
obec se tehdy skládala ze dvou samostatných částí – Nieder
Mohren a Ober Mohren, došlo později k rozdělení na dva
spolky. V roce 1881 byl spolek hasičů založen v Horním
Adršpachu a o rok později, v roce 1882 také v Dolním
Adršpachu. Poslední obcí v našem regionu byl Lachov, zde
byl spolek hasičů založen v roce 1883.

Vznik republiky přinesl mnoho změn a četné spolky byly
rozpuštěny. To se ale netýkalo spolků dobrovolných hasičů, ty
se pouze transformovaly do nových podmínek. Výrazný
pokrok nastal v technické vybavenosti spolků, většina z nich
byla v letech tzv. 1 republiky vybavena motorovými
stříkačkami, v Markt Wekelsdorfu dokonce prvním hasičským
autem. Také výrazně stoupla členská základna v jednotlivých
spolcích, v roce 1936 měl spolek v Dolních Teplicích 56
členů, v Horních Teplicích 44 členů ve
střední části Teplic dokonce 67
aktivních členů.
Hasičský přilbový odznak používaný
v letech 1 republiky.
Po druhé světové válce, v roce 1953 byl pro hasičstvo zaveden
název Československý svaz požární ochrany, jehož nejnižší
složkou zůstaly místní jednotky ČSPO (požární sbory). Pro
členy se začal užívat novodobý název požárník. Požární sbor
podléhal ministerstvu vnitra a MNV, který
financoval náklady na výstroj a výzbroj.
Odznak ČSPO - Československého svazu
požární ochrany

V dobách Rakousko-Uherské
monarchie si císař František
Josef 1 služby hasičů velice
vážil, proto nechal vyrazit
medaile,
které
byly
udělovány
dobrovolným
hasičům za 25 let aktivní
služby ve spolku.

Proces celospolečenských změn po roce
1990 vyústil do zřízení Hasičského záchranného sboru ČR,
který svůj současný název získal v roce 1995. V současné
době místní hasiči používají název SDH –
Svaz dobrovolných hasičů Teplice nad
Metují.

Na dobových fotografiích spolků v Teplicích a okolí je vidět,
že někteří hasiči byli také držiteli a
nositele této medaile o průměru 32
mm.
Hasičský
používaný

v

Současný textilní odznak – nášivka SDH
Teplice nad Metují, kteří právě v letošním
roce slaví 140. výročí založení.

smaltovaný
odznak
oblasti Sudet, mezi

Petr Hnyk
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