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NOVÉ VYHLÁŠKY

STRANA 2

Poplatky za psy se nezvyšují, poplatek za pobyt ano
Od 1. ledna budou v platnosti dvě nové
vyhlášky, které řeší poplatek ze psů a
poplatek z pobytu. Důvodem není, že by
obec měla potřebu tuto problematiku
řešit, ale vešel v platnost nový zákon a na
něj musí obec reagovat a přizpůsobit se
jeho znění. Pro naše obyvatele by s
nástupem platnosti nové vyhlášky o
poplatcích za psy neměla být žádná
změna. Naši zastupitelé poplatek za psa
nijak nezvýšili, platí tedy v současné
době 50 Kč za jednoho psa a rok. Za
dalšího psa se částka dvojnásobí.
„Můžeme říct, že stát jenom slovíčkaří,
takže se vyhláška musela pouze drobně

poupravit,“ vysvětluje starosta obce Jan
Doubrava.
Co se druhé vyhlášky týká, ta se
samozřejmě dotkne návštěvníků naší
obce, kteří využijí ubytovacích služeb. Ve
znění této vyhlášky dojde k závažné
změně, protože spojuje dva poplatky
dohromady. Poplatek za lázeňský nebo
rekreační pobyt a poplatek z ubytovací
kapacity. Nyní to bude jeden poplatek
dohromady ve výši 20 Kč za noc.
Spojením poplatků došlo k navýšení cca
o šest korun na jednu noc a osobu.
Vyhlášky vstupují v platnost od 1. ledna
2020. Následovat budou i další

pozměněné vyhlášky, které také reagují
na změnu zákonů. Jde například o
vyhlášku upravující noční klid a regulaci
hlučných činností. „Předpokládám, že po
zpracování podkladů a změn dojde k
účinnosti vyhlášky od března 2020,“
dodává Jan Doubrava. Vyhlášky a jejich
znění striktně dané a podléhají svou
náplní platné legislativě ČR. Pro více
informací je možné dotázat se přímo na
radnici nebo si je přečíst na oficiálních
webových stránkách obce.
dh

Nájemné z obecních domů a bytů se investuje zpátky
Obec bude i nadále pokračovat v
zateplování a rekonstrukcích domů a
bytů. Z tohoto důvodu je třeba zvýšit
nájem, protože jeho výše je v současné
době již neudržitelná. „Naše současná
služba není vůbec konkurenceschopná
vůči komerčním nájmům, jelikož je
hrozně nízká,“ objasňuje starosta obce
Jan Doubrava a hned dodává, že nájemné
ve výši 35 Kč za metr čtverečný je
opravdu hluboko pod normálem.
Současná studie Ministerstva pro místní
rozvoj určuje, že průměrné nájemné za
metr čtverečný v naší oblasti by mělo být
110 Kč. Proto zastupitelstvo rozhodlo o

dvou sazbách nájemného. Bude
rozdělené následovně - první sazba bude
u objektů dočasně nezateplených a
druhá bude u bydlení v
zrekonstruovaných objektech.
„Nájemníkům v nezrekonstruovaných
domech a bytech zvýšíme nájem o cca 20
procent, u zrekonstruovaných domů si
obyvatele připlatí cca 57 procent nad
současný stav. Přestože dojde k tomuto
navýšení, stále se budeme pohybovat v
částkách hluboko pod běžným
komerčním nájmem v naší oblasti,“
vysvětluje změnu Jan Doubrava.
I toto navýšení nájmu však bude opět

investováno do rekonstrukce a oprav
bytových domů. Vedení obce dodržuje
politiku, že co si domy vydělají, to se do
nich zpět investuje. Takže na tomto se
nic měnit nebude.
Ke změně výše nájmu dojde k 1. lednu
nového roku. Díky tomu, že současné
platné nájemní smlouvy jsou postavené
jako roční smlouvy, obec s nájemníkem
uzavře novou nájemní smlouvu až k datu
uzavření „staré“ nájemní smlouvy. V
současné době vedení obce připravuje
zateplení domu Varvažov čp. 99 a
Varvažov čp. 97.
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Sázení lip - oslava státního svátku 28. října 2019
Krásná akce z loňských oslav 100 let
založení samostatné republiky –
zasazení dvou stromů svobody – měla
letos díky iniciativě Okrašlovacího
spolku a za podpory obce své
pokračování. V prostorách mezi bývalou
poštou a silnicí, v místech, kde bylo
nutné kvůli stavbě chodníku pokácet dva
vzrostlé stromy, bylo připraveno místo
pro zasazení dvou lip pečlivě vybrané
stromy (Tilia cordata „green globe“, která
by ani vzrostlá neměla přerůst výšku 4
metrů).
V den státního svátku se na místě sešly
desítky občanů, kteří si nejprve poslechli
krásnou píseň v podání našich
nejmenších spoluobčanů – dětí z
mateřské školy Telnice, a poté sledovali
zasazení lip. Starostovi obce Janu
Doubravovi a předsedovi spolku Janu
Holubovi pomohli se sázením ostatní
účastníci akce včetně nejmenších dětí.
Poté se všichni ještě přesunuli k loni
zasazeným stromům, kde byla na

připravený obelisk umístěna pamětní
destička připomínající loňské oslavy.
Slavnost jsme zakončili společně
zazpívanou státní hymnou.
Počet účastníků a skvělá atmosféra
akce jen potvrzují, že o podobné akce je
zájem a jsou důležitou součástí života v
obci. Slavnostní sázení stromů nám

SÁZENÍ STROMŮ

zároveň dává možnost obměnit a doplnit
ne vždy vhodně zvolenou zeleň uvnitř
obce. Jsem rád, že se nám to daří
s p o l e č n ě s p ř e d s t a v i t e l i Te l n i c e
realizovat.
Jan Holub, Spolek
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Slovo starosty: „Několik slov na konec roku 2019”
Milí spoluobčané, sousedé, přátelé,
přijde mi to jako včera, kdy jsem vám v
roce 2018 přál vše nejkrásnější v
adventním čase a mnoho štěstí, zdraví a
úspěchu v roce 2019. Ejhle a ono je tomu
už rok. Rok, který opravdu utekl jak voda,
ale o kterém určitě nemůžeme říct, že by
nic nepřinesl. Právě naopak. Bylo toho
tolik. Prožil jsem společně s vámi
spoustu nádherných chvil tady u nás, v
naší obci, kterou máme všichni společně
tak rádi. A je to znát. Tolik akcí, které
každý rok pořádáme, a určitě to není jen
můj pocit, že jich je stále více, jinde
možná nemají a nemají tolik úžasných
lidí, kteří je pro druhé připravují.
Připravují je proto, že chtějí udělat
někomu radost a to se rozhodně daří.
Všem vám děkuji, zasloužíte si veliký
obdiv za práci, kterou pro obec a pro
všechny naše obyvatele (a nejen je)
každý rok děláte. Jsem šťastný, že jsem
toho všeho součástí. Nepíšu o tomto
n á h o d o u , kd y ž n a l i s t u j e t e s t ř e d
zpravodaje, který držíte v ruce, najdete
tam opět bohatý kalendář akcí, které v
roce 2020 u nás v obci proběhnou. Je vše
krásně a přehledně seřazeno, aby vám
vždy stačilo jen mrknout a věděli jste
dostatečně dopředu, co se bude dít.
Radím vám tedy tuto dvoustránku
uschovat nebo pověsit někam na
viditelné místo, aby vám nic důležitého
neuteklo. Na každé akci se s vámi moc
rád uvidím.
Po tomto úvodu mi nyní dovolte
ohlédnout se zpět, jelikož konec roku je
už za dveřmi. Díky dvěma největším
projektům, které naše obec za poslední
desetiletí uskutečnila, obec nepamatuje
takové rozpočty, jaký jsme měli letos.
Nejspíše nikdy jsme nepřesáhli
rozpočtem částku dvacet milionů korun.

Letošní rok jsme sestavovali rozpočet
dokonce na cca sedmadvacet milionů.
Šlo o projekty chodníku a nové radnice.
Jsem velmi rád, že oba projekty jsme
dotáhli do zdárného konce, včetně
kontroly od příslušných dotačních
orgánů a včetně proplacení dotace. Na
chodník jsme si brali úvěr a i tuto dotaci
jsme již umořili do tohoto úvěru, aby
nebyl tak velký. Určitě by tyto činnosti
nebyly možné bez spolupráce
zastupitelů, kteří se na těchto
projektech podíleli, za což jim velmi
děkuji. Projektů se zdárně ujali a pomohli
mi je dotáhnout do úspěšného konce.
Jelikož i nadále počítáme s dotační
politikou, i na příští rok jsme sestavili
rozpočet ve výši necelých 23 milionů.
Čeká nás největší investice pro
dobrovolné hasiče v historii obce a to
pořízení nového hasičského
cisternového vozidla.
Další kapitolu, kterou bych rád před
svátky ještě otevřel, jsou takzvaně
veřejně prospěšní pracovníci. Stát tento
program úřadu práce již nepodporuje v
takovém rozsahu jako v minulých letech.
Pro letošní rok jsme dostali pouze dvě
dotovaná pracovní místa a to pouze na
dobu určitou v délce šesti měsíců, proto
jsme se rozhodli přistoupit k zaměstnání
těchto pracovníků do běžného trvalého
pracovního poměru. Obec si nemůže
dovolit zůstat bez těchto služeb. V
současné době zaměstnáváme pět
pracovníků, z čehož dva ke konci roku
odejdou. Chtěl bych poděkovat
Štefanovi Kurtovi a Jiřímu Vavřičkovi,
oba odchází do důchodu, takže jim
přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí.
Rád bych nabral na jejich pozice další dva
pracovníky, takže pokud by někdo z vás
měl o tuto práci zájem, přihlaste se

Příští rok tomu bude dvacet let, co bydlíme
v obci, v srpnu to bude přesně dvacet let, co jsme
kolaudovali dům. V obci je moc krásně
a rozhodně bychom neměnili. Předtím jsme bydleli
v Ústí, kde jsme sice měli krásný byt, ale oba nás to
táhlo na vesnici, protože to prostředí tady je
samozřejmě úplně o něčem jiném. Dalo by se říct,
že jsme si splnili sen. Před tím jsme sice měli chatu,
ale jen víkendové chalupaření nám nevyhovovalo.
V Telnici se nám bydlí krásně, máme tu pár
skvělých sousedů, se kterými si vzájemně
pomáháme. Nejvíce se nám líbí okolní příroda.
Původně jsme si mysleli, že na vesnici bude mrtvo,
ale není to tak. Společenský život v Telnici je velmi
pestrý. Jsme tu moc spokojení a určitě bychom
jinam nešli.

prosím přímo na radnici v kanceláři
starosty obce.
Děkuji za celoroční příkladnou práci i
všem kolegům na radnici a všem
spolupracovníkům, kteří pro obec
pracují. Velmi si vaší práce vážím a těším
se na spolupráci i v novém roce.
Musím vás také upozornit, abyste
věnovali zvýšenou pozornost změně v
poskytování služeb praktického lékaře u
nás v obci. Veškeré informace k tomuto
tématu najdete na poslední stránce
Telnického zpravodaje.
Nyní už jen krátce. Užijte si nádherné
vánoční svátky se svými nejbližšími.
Odměňte je svou maximální přítomností
a pozorností, protože toho tito nejbližší
lidé s námi prožívají každý rok opravdu
mnoho. Někdy hezké chvíle a někdy
třeba i ty horší. Každopádně važme si
těch, kteří jsou s námi a díky jejich péči a
lásce je svět o mnoho krásnější. Dárek
vždy potěší, ale předání lásky, radosti a
štěstí je nejúžasnější věc, která se dá
druhým předat.
Krásné Vánoce a mnoho štěstí, zdraví,
úspěchu a lásky v novém roce 2020 vám
přeje váš starosta
Ing. Jan Doubrava.

Jak se vám žije v Telnici?

Pavel Tichý a Jiřinka Tichá
JAK SE VÁM ŽIJE V OBCI
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PLES RYBÁŘŮ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVNÍ PRO DĚTI

2. KOLO KRAJSKÉHO POHÁRU
TELNICKÁ PATNÁCTKA - ZÁVOD V BĚHU NA LYŽÍCH

PLES HASIČŮ

MASOPUSTNÍ PRŮVOD V MASKÁCH
A VESELICE NA SÁLE KULTURNÍHO DOMU

BUBLINKY - ZÁVOD V BĚHU NA LYŽÍCH

TELNICKÝ ROHLÍK
VEŘEJNÝ LYŽAŘSKÝ ZÁVOD V OBŘÍM SLALOMU

OBECNÍ PLES

PLES SPORTOVCŮ

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

PÁLENÍ ČARODĚJNIC VE VARVAŽOVĚ

PÁLENÍ ČARODĚJNIC V ADOLFOVĚ

LETNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ U GRILU

SOUSTŘEDĚNÍ RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ŠUPINKY

NOC KOSTELŮ V KAPLI SV. JOSEFA
VÝSTAVA A KONCERT

OSLAVA DNE DĚTÍ
A ZÁVOD UHELNÝ MUŽ - 11. ROČNÍK

DĚTSKÝ RYBÁŘSKÝ ZÁVOD

KOLOTOULKY V RÁMCI PROJEKTU
ZAPOMENUTÉ POHRANIČÍ

KREATIV OPRÁM FEST

18. 1. 2020

26. 1. 2020

1. - 2. 2. 2020

22. 2. 2020

29. 2. 2020

7. 3. 2020

14. 3. 2020

14. 3. 2020

28. 3. 2020

10. 4. 2020

30. 4. 2020

2. 5. 2020

28. 5. 2020

29. - 31. 5. 2020

5. 6. 2020

6. 6. 2020

13. 6. 2020

20. 6. 2020

20. 6. 2020

Organizátor: Martin Záhlava
Místo konání: Varvažov - rybník Oprám
Kontakt: Martin Záhlava, tel.: 603 183 914

Organizátor: Horský spolek Adolfov
Místo konání: Adolfov
Kontakt: Jaroslav Červík, tel.: 605 827 205

Organizátor: Šupinky - rybářský kroužek dětí a mládeže
Místo konání: Varvažov - rybník Oprám
Kontakt: Miloslav Zlatohlávek, tel.: 728 480 289

Organizátor: Obec Telnice, SDH Telnice, Okrášlovací spolek a Adrenalin team o.z.
Místo konání: Varvažov - rybník Oprám
Kontakt: Mgr. Tereza Císařová, tel.: 602 661 187, www.uhelnymuz.cz

Organizátor: Obec Telnice a Okrášlovací spolek
Místo konání: Kaple sv. Josefa
Kontakt: Mgr. Jan Holub, tel.: 727 857 895

Organizátor: Rrybáři Varvažov
Místo konání: Varvažov - rybník Oprám
Kontakt: Miloslav Zlatohlávek, tel.: 723 578 752

Organizátor: Obec Telnice
Místo konání: Nádraží Telnice
Kontakt: Radka Böhmová, tel.: 602 389 101

Organizátor: Horský spolek Adolfov
Místo konání: Adolfov
Kontakt: Jaroslav Červík, tel.: 605 827 205

Organizátor: Obec Telnice, Bistro Bažina, rybáři Varvažov a SDH Telnice
Místo konání: Bistro Bažina
Kontakt: Miloslav Zlatohlávek, tel.: 723 578 752

Organizátor: Obec Telnice, SDH Telnice a Okrášlovací spolek
Místo konání: Dům kultury
Kontakt: Mgr. Jan Holub, tel.: 727 857 895

Organizátor: Spartak Telnice
Místo konání: Telnice - Dům kultury
Kontakt: Tomáš Kurta, tel.: 723 717 891

Organizátor: Obec Telnice
Místo konání: Dům kultury
Kontakt: Hanka Hůlková, tel.: 723 747 464

Organizátor: Ski klub Telnice
Místo konání: Zadní Telnice
Kontakt: www.telnickyrohlik.cz

Organizátor: SKP Sever Ústí nad Labem - Oddíl běhu na lyžích
Místo konání: Adolfov
Kontakt: www.lyzebehul.cz

Organizátor: Obec Telnice, SDH Telnice a Okrášlovací spolek
Místo konání: Parkoviště ve Varvažově, Nádraží Telnice
Kontakt: Mgr. Jan Holub, tel.: 727 857 895

Organizátor: SDH Telnice
Místo konání: Dům kultury
Kontakt: Radka Böhmová, tel.: 602 389 101

Organizátor: SKP Sever Ústí nad Labem - Oddíl běhu na lyžích
Místo konání: Adolfov
Kontakt: www.lyzebehul.cz

Organizátor: Obec Telnice a Okrášlovací spolek
Místo konání: Penzion u Zeleného stromu
Kontakt: Andrea Kolínová, tel.: 724 988 495

Organizátor: Rybáři Varvažov
Místo konání: Dům kultury
Kontakt: Miloslav Zlatohlávek, tel.: 723 578 752

v obci Telnice pro rok 2020

Kulturní a sportovní akce

O POHÁR STAROSTY OBCE TELNICE
FOTBALOVÝ TURNAJ

FILMOVÉ PROMÍTÁNÍ V KAPLI SV. JOSEFA

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
STAŇ SE INDIÁNEM

TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC
DANCE PÁRTY A MACABRE BAŽINA CUP 2020

OLYMPIA CUP - 11. ROČNÍK
TENISOVÝ POHÁR VE ČTYŘHŘE

POCHOD HISTORICKÝCH VOJSK
BITVA U CHLUMCE A VARVAŽOVA - 207. VÝROČÍ

TELNICKÝ KECKY - 5. ROČNÍK
BĚŽECKÝ ZÁVOD PRO CELOU RODINU

MEMORIÁL PAVLA DOUBRAVY - 8. ROČNÍK
HASIČSKÉ ZÁVODY

TELNICKÝ LESNÍ BĚH
60. ROČNÍK

DUŠIČKOVÝ REJ

MODELÁŘSKÁ SOUTĚŽ - 20. ROČNÍK
TRADIČNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA MODELŮ

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

ZIMNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

VÝSTAVA BETLÉMŮ
S KONCERTY V KAPLI SV. JOSEFA

VÁNOČNÍ SVAŘÁK A SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
BRAMBOROVÝ SALÁT NA BAŽINĚ

TRADIČNÍ SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO
STROMU V TELNICI

MEMORIÁL K. JANKO - 26. ROČNÍK
VEŘEJNÝ ZÁVOD V BĚHU NA LYŽÍCH KLASICKOU TECHNIKOU

SILVESTROVSKÝ KILOMETR - BUĎ FIT
VEŘEJNÝ ZÁVOD V BĚHU NA LYŽÍCH S HROMADNÝM STARTEM

SILVESTROVSKÝ KARNEVAL MLÁDEŽE
SOUTĚŽ V MASKÁCH

OBECNÍ SILVESTR 2020

27. 6. 2020

30. 6. 2020

27. 7. - 31. 7 .2020

22. 8. 2020

29. 8. 2020

4. - 5. 9. 2020

12. 9. 2020

3. 10. 2020

3. 10. 2020

31. 10. 2020

14. 11. 2020

29. 11. 2020

2. 12. 2020

6. 12. 2020

9. 12. 2020

12. - 13. 12. 2020

23. 12. 2020

24. 12. 2020

27. 12. 2020

31. 12. 2020

31. 12. 2020

31. 12. 2020

Organizátor: Obec Telnice, Hasiči SDH a Okrášlovací spolek
Místo konání: Kulturní dům
Kontakt: Hanka Hůlková, tel.: 723 747 464

Organizátor: Ski klub Telnice
Místo konání: Zadní Telnice - svah Meva
Kontakt: www.klub.ski-telnice.cz

Organizátor: SKP Sever Ústí nad Labem - Oddíl běhu na lyžích
Místo konání: Adolfov
Kontakt: www.lyzebehul.cz

Organizátor: SKP Sever Ústí nad Labem - Oddíl běhu na lyžích
Místo konání: Adolfov
Kontakt: www.lyzebehul.cz

Organizátor: Obec Telnice a SDH Telnice
Místo konání: U kulturního domu
Kontakt: Hanka Hůlková, tel.: 723 747 464

Organizátor: Bistro Bažina
Místo konání: Bistro Bažina
Kontakt: Miloslav Zlatohlávek, tel.: 723 578 752

Organizátor: Obec Telnice a Okrášlovací spolek
Místo konání: Kaple sv. Josefa
Kontakt: Mgr. Jan Holub, tel.: 727 857 895

Organizátor: Miloslava Burocková a Pavel Tichý
Místo konání: U domu s pečovatelskou službou a u kapličky ve Varvažově
Kontakt: Miloslava Burocková, tel.: 724 882 877

Organizátor: Obec Telnice a SDH Telnice
Místo konání: Penzion u Zeleného stromu
Kontakt: Hanka Hůlková, tel.: 723 747 464

Organizátor: Obec Telnice
Místo konání: Kulturní dům
Kontakt: Radka Böhmová, tel.: 602 389 101

Organizátor: Okrášlovací spolek a SDH Telnice
Místo konání: Kulturní dům
Kontakt: Mgr. Jan Holub, tel.: 727 857 895

Organizátor: PMK95 Ústí n/L - Děčín
Místo konání: Kulturní dům
Kontakt: Bc. Jiří Bureš, tel.: 608242 852

Organizátor: Obec Telnice, SDH Telnice, Spartak Telnice a Okrášlovací spolek
Místo konání: Nádraží Telnice
Kontakt: Hanka Hůlková, tel.: 723 747 464

Organizátor: SKP Sever Ústí nad Labem - Oddíl běhu na lyžích
Místo konání: Adolfov
Kontakt: www.lyzebehul.cz

Organizátor: SDH Telnice
Místo konání: Varvažov - rybník Oprám
Kontakt: Hanka Hůlková, tel.: 723 747 464

Organizátor: Okrášlovací spolek, Obec Telnice a SDH Telnice
Místo konání: Nádraží Telnice
Kontakt: Mgr. Pavel Dlask, tel.: 737 854 074

Organizátor: SVH Ústí n/L, HSM Bíliny, město Chlumec s podporou Ústeckého kraje
Místo konání: Telnice a Varvažov
Kontakt: Bc. Jiří Bureš, tel.: 608 242 852

Organizátor: Chata Olympie
Místo konání: Zadní Telnice u chaty Olympie - tenisový kurt
Kontakt: MUDr. Jan Münster, tel.: 603 246 426

Organizátor: Jaroslav Levý
Místo konání: Hřiště u Bistra ve Varvažově
Kontakt: Jaroslav Levý, tel.: 602 346 661

Organizátor: Adrenalin team o.z.
Místo konání: Varvažov - rybník Oprám
Kontakt: Mgr. Tereza Císařová, tel.: 602 661 187

Organizátor: Obec Telnice a Okrášlovací spolek
Místo konání: Kaple sv. Josefa
Kontakt: Mgr. Jan Holub, tel.: 727 857 895

Organizátor: Spartak Telnice
Místo konání: Telnice - Fotbalové hřiště
Kontakt: Tomáš Kurta, tel.: 723 717 891
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Malé předvánoční bilancování a hodnocení
Závěr roku bývá vhodným časem pro
bilancování. Jako předseda
Okrašlovacího spolku působícího v
Telnici již pět let, bych se rád pokusil o
malé zhodnocení - tentokrát
ekonomického fungování spolku.
Náš spolek je nepřehlédnutelným
hybatelem a organizátorem kulturního,
společenského, ale i sportovního života v
obci. Některé akce organizujeme sami,
další ve spolupráci s kulturní komisí obce
a místním sborem dobrovolných hasičů.
Nemusím asi příliš zdůrazňovat, že
veškerou práci vykonávají členové bez
nároku na odměnu. Vlastní financování
našich akcí je umožněno díky třem
zdrojům: členským příspěvkům
vybíraným ročně od každého člena
spolku, sponzorským darům našich členů
a sympatizantů, a také z dobrovolných
příspěvků vybíraných na jednotlivých
akcích, které pořádáme. Letos se nám
také podařilo získat na jednu akci Telnické kecky - grant z MAS Labské
skály ve výši 30 tisíc korun. Získané

prostředky ze všech zdrojů jsou nejen
použity na uhrazení výdajů spojených s
pořádáním jednotlivých akcí, ale také se
snažíme je smysluplně přetavit do věcí
hodnotnějších. Takto například vznikl
před čtyřmi lety vystřihovací originální
telnický betlém, který možná dotváří
vánoční atmosféru i u vás doma.
Málokdo si ovšem uvědomí, že takový
zrod betlému je poměrně náročný proces,
do kterého spolek investoval 20 tisíc
korun.
Aby mohly proběhnout tolik oblíbené
vánoční a velikonoční dílničky, i to
vyžaduje vklad od organizátorů - ti do
akcí vkládají nejen radost z tvorby s
dětmi, ale také svůj čas a své finanční
prostředky za materiál na výrobky, které
si pak děti odnesou domů a mohou se jimi
těšit.
Největší část získaných prostředků
ovšem zůstává na spolkovém účtu s
jednoznačným záměrem: přispět na
postupnou rekonstrukci kaple svatého
Josefa, jejíž stav se sice za posledních pět

l e t d í ky z á j m u o b c e a n e m a l ý m
investovaným finančním prostředkům
výrazně zlepšil, k uspokojivému stavu má
však stále daleko. V tuto chvíli spolková
„kasička“ disponuje asi 60 tisíci, za což
chci moc poděkovat všem členům spolku
a také dárcům, kteří se naši iniciativu
rozhodli finančně podporovat. Bez
těchto donátorů bychom nebyli schopni
podobnou částku našetřit. Věřím, že se
nám postupně podaří oslovovat další
spoluobčany a firmy, kterým není
lhostejný osud dominanty naší obce, a
získáme ještě větší objem prostředků
využitelných pro rekonstrukci kaple.
Doufám, že se v dohledné době několika
let budeme moci všichni na vlastní oči
přesvědčit o smysluplnosti svého
počínání.
Současný stav kaple můžete zhodnotit
sami - nejbližší příležitost bude 14. 12.
2019 od 18 hodin při tradičním vánočním
koncertu a výstavě betlémů.
Jan Holub, předseda spolku

Program v mateřské škole je opravdu bohatý
Děti od Skřítka Telníčka toho prožily
během prvních měsíců školního roku
spoustu. Vše začalo příchodem nových
kamarádů, které přivítal nejen skřítek
Telníček, ale i pan starosta. Aby toho
seznamování nebylo málo, sešli jsme se
na konci měsíce září i s rodiči a společně
opekli buřty na školní zahradě.
Dny ve školce se pojí k aktuálnímu dění
a tak při podzimních akcích nechybělo
pouštění draků, halloweenský karneval,
pečení jablečného závinu, sběr hub a
vůbec celkově jsme naše činnosti
směřovali k lesu a pozorování změn v
přírodě.
Zapojujeme se do života v obci, při
různých příležitostech. Příkladem
mohou být vystoupení s básněmi,
písněmi i dramatizací při setkání seniorů
či sázení lip. Tímto děkuji za spolupráci

hlavně rodičům, kteří nás v tomto
podporují.
Samozřejmě se s dětmi snažíme vyrazit i
mimo obec. Tak jsme se vypravili na výlet
do Děčína na zámek, kterým nás
provedla a úkoly prověřila komtesa a pan
hrabě. Do Ústí nad Labem jezdíme na
zimní stadion bruslit, do Domu dětí a
mládeže na keramiku a nově jsme
navázali spolupráci i se Severočeskou
vědeckou knihovnou. Další velmi milé, a
myslím, že důležité mezigenerační
spojení probíhá nejen návštěvami dětí v
domě s pečovatelskou službou zde v
Telnici, ale i předčítáním „pohádkové
babičky“ u nás dětem před spaním. Děti
si babičku i akci celkově moc oblíbily a
my jí tímto moc děkujeme.
Podzim nám končí a přichází zima a
adventní čas. Obecní vánoční strom

MATEŘSKÁ ŠKOLA

letos ponese nové ozdoby, které opět
vyrobily děti z naší školky. V prosinci také
chodí Mikuláš s čertem i andělem. Do
pekla nám nikoho čert neodnesl, i když
některým během roku čertí růžky skoro
narostly, nechal se čert obměkčit a dal
jim ještě čas na polepšení. Před koncem
kalendářního roku ještě zazpíváme a
zahrajeme seniorům a posedíme při
vánočních dílničkách s rodiči u nás ve
školce.
Začíná nám kouzelné období plné
rozzářených dětských očí, svící a
stromečků. My dospělí toto období často
vidíme hlavně jako období shonu a tak
Vám přeji aby Vaše Vánoce proběhly v
poklidu s Vašimi nejbližšími.
Za děti a celý kolektiv zaměstnanců MŠ
K. Bakešová
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Jedeme vlakem do pivovaru v Plzni
Zdravíme všechny z Telnice a Varvažova.
Pokud si občas o tom našem putování za
krásami a památkami naší země přečtete, tak
by dnešní povídání mělo být o návštěvě
státního hradu Loket. Na hradu jsme opravdu
byli a bylo to tam opravdu nádherný, ale o tom
až příště. Dnes vám budu vyprávět o veliké
výpravě do Plzně a návštěvě pivovaru
Prazdroj.
Na tenhle výlet jsme se moc těšili a
překvapilo nás hlavně to, že se nás nakonec
ráno u autobusu sešlo 11 a to se k nám ještě v
Plzni přidali další dva. Cesta vlakem nejprve
do Prahy a pak do Plzně probíhala ve skvělé
náladě. Všichni jsme měli místo k sezení a v
rychlíku do Plzně nám nabídla půvabná
vlakuška kávu, kterou jsme ještě dochutili
slivovičkou od Jardy nebo skvělou
meruňkovicí od Standy. Samozřejmě každý
jen s mírou, čekal nás především pivovar
Prazdroj a skvělé pivo, asi nejlepší na celém
světě.
V Plzni se k nám připojili dva další kamarádi,
a tak po krátkém občerstvení v nádražní
restauraci společně odcházíme k pivovarské
bráně, která je kulturní památkou, a kde jsme
si pořídili společnou fotografii. Máme tak na
dnešní výlet i památku a ten pán, který na
snímku leží, je pan Kubík. Prohlašuji, že není
zmožen ani cestou a ani Standovou
meruňkovicí! Ještě před začátkem prohlídky
jsme stačili ochutnat na Spilce jedno pivo od
pramene a bylo skutečně vynikající.
Na začátku prohlídky nás nejprve seznámil
průvodce s historií Plzeňského Prazdroje. Pivo
se zde začalo vařit v roce 1842, kdy byl
povolán z Bavor sládek Josef Groll, který
uvařil první pivo, to záhy dobylo skoro celý
svět. Podle jeho první receptury se pivo vaří
do dnešní doby. Dnes se ročně vystaví více

než 5 000 000 hl a roční zisky pivovaru vynáší
jeho majitelům 3,5 miliardy korun. Jen tím
majitelem bohužel není český stát, ale
japonský koncern Asahi. To prostě rozum
nebere a je škoda, že ti, kteří rozhodli o prodeji
pivovaru, tohoto klenotu české ekonomiky
cizincům, se nekoukali na film „Kurva hoši
guten tág,“ kde Bolek Polívka neprodal
Japoncům ani cihelnu. Po krátkém úvodu
jsme nastoupili do autobusu, který nás odvezl
ke stáčírně lahvového a plechovkového piva.
Provoz stáčírny je plně automatizovaný a
během prohlídky z lávky nad výrobní halou,
máte velkou část celého procesu jak na dlani.
Pak zase nastupujeme do autobusu a jsme
převezeni do sklepních prostor, kde se
seznamujeme s celým postupem při výrobě
piva. Mimo jiné se dozvídáme, že pivovarští
bednáři mají být zapsáni do světového

nehmotného kulturního dědictví UNESCO,
což by byla nesmírná pocta. My máme to
štěstí, že jeden z těch, kteří na nás čekal v
Plzni je Josef Kindlemann, mladší bratr nám
známého Františka, který právě na bednárně
strávil 60 let svého života a i dnes, už jako
penzista, dochází do pivovaru předávat své
zkušenosti mladším kolegům.
Prohlídka končí ochutnávkou piva ze sklepů.
Trvala skoro 2 hodiny a mohu ji doporučit, je
to nevšední zážitek. Mimo jiné jsme se
dozvěděli, že na nádvoří dnešního pivovaru,
bývalo popraviště, kde byl mimo jiné
p o p r a v e n J a n S l a d ký Ko z i n a , v ů d c e
Chodského povstání, což dokládá i pamětní
deska umístěná nedaleko pivovarské věže.
Dále se přesouváme do restaurace na Spilce,
což je největší pivnice u nás a můžeme si tak v
klidu vychutnat to skvělé pivo, o kterém jsme
během naší prohlídky slyšeli plno chvály a
nutno říci, že zasloužené.
Kolem páté se loučíme s Prazdrojem, kde
nám bylo tak dobře a v 18.00 se vydáváme na
zpáteční cestu. Bez problémů přijedeme do
Prahy, kde přestupujeme na vlak do Ústí nad
Labem. Je ovšem nutné poznamenat, že ten
přestup se nevydařil dvěma našim
kamarádům, které nebudu jmenovat. S
poznámkou, že se jdou podívat do nádražní
haly, nějak neodhadli čas odjezdu, a tak z
našeho odjíždějícího vlaku zahlédli jen
koncová červená světla. Naštěstí jim za
hodinu jel vlak další, a tak se Standa a Kamil
taky bez problémů dostali do Telnice.
Myslím, že to byl skvěle strávený podzimní
den, a že se všem líbil. O tom nejlépe svědčí
to, že se ptají, kdy a kam pojedeme příště.
Zdravím všechny a příště už to bude o naší
cestě na úžasný hrad Loket.
Václav Lešák

Pár řádků o tom, jak Telnice s radostí tančí
Na podzim, v prostředí workoutu, jógy a
Okrašlovacího spolku, byl přijat s nadšením
nápad Blanky na další novou pohybovou a
zároveň kulturní aktivitu v naší obci - lekce
tanečních pro stálé začátečníky i mírně
pokročilé. Jde o prima nápad, který naši obec
zase posouvá v kulturním dění o něco kupředu
a také o skvělou přípravu na nadcházející
plesy.
Taneční mistr je profesionální a milý, jeho
pedagogický přístup přináší pokroky i u osob s
notorickým dřevákovstvím. Naše sebevědomí
a dovednosti se už ustálily na úrovni – To
zkusím znovu a jednou to dokážu!
První hodiny v kulturním domě na Sauně se
zúčastnilo šest párů a jejich počet na dalších
hodinách ještě mírně vzrostl, až na devět.
Krom párů z Telnice se objevují i páry
přespolní. Rozsahem jde o komorní zábavu
vedenou v uvolněném duchu, kde je dostatek
prostoru na osobní přístup lektora a občas i

pro salvy smíchu nad našimi výkony. Oblečení
a obuv je čistě neformální, ale na některých
dámách je vidět, že šanci vyzkoušet si
pokaždé jiné šaty, využívají rády.
Hudbu nám zajišťuje obvykle Viktorka z
notebooku a malého reproduktoru, ale kvalita
ozvučení je pro naše účely i tak plně
dostačující. Čas konání se ustálil na úterý
večer, od osmi do devíti hodin. Z prostorových
důvodů plánujeme vyzkoušet i sál u Zeleného
stromu. V lekcích plánujeme pokračovat i
během zimních měsíců a jestli si přes léto
dáme pauzu, určitě se s novým podzimem
znovu sejdeme.
A co jsme se už naučili? Na každé lekci
začínáme opakováním tance z předešlé
hodiny a pokračujeme nějakým novým
tancem. Dvě lekce už byly čistě opakovací,
aby i ti, kteří občas musí z časových důvodů
vynechat, měli šanci se tance doučit. Prvním
tancem byl waltz, pak cha-cha, rumba,

TANEC

tango, valčík, jive a další nás samozřejmě
ještě čekají. Krom základních kroků se
samozřejmě zlepšujeme i ve správném držení
celého těla, takže často je to opravdu i fyzicky
náročné a pro naše zpohodlnělá těla nezvyklé.
Plni dojmů jdeme po lekci k Erice, k Zelenému
stromu doplnit tekutiny a rozebrat technické
záležitosti, protože teoretická příprava je
důležitou součástí každého učebního
procesu.
Doufám, že po přečtení těchto řádků si i vy,
kteří se spolkových, sportovních a jiných
obecních akcí zúčastňujete opravdu spíše
sporadicky, najdete v seznamu kulturních
akcí obce nějakou, která vás zaujme a v
příštím roce se přijdete podívat a případně se i
zapojíte a obohatíte tak sebe i nás.
Zastupitel obce
Ing. Lubomír Vlach
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Děkuji všem lidem, kteří nás podporují
Všechny tři týmy telnických hasičat vyrazily
12. 10. do Božtěšic zdolat další závodní mety.
Naši kamarádi pořádali pro všechny příznivce
hasičského pohybu již tradiční Božtěšický
dvojboj.
Naši přípravkoví závodníci utvořili tři
družstva, která závodila spolu s ostatními 17
družstvy v nejmenší kategorii. Bojovalo se v
hasičském kuželníku a v zásahu džberovou
stříkačkou. Kuželky před hozenými
koncovkami rukou našich nejmenších
nevydržely stát a padaly jako zralé švestky a
plechovky v „útoku“ to samé. Bodejť by ne,
když příprava na trénincích byla důkladná.
Dětičky se prostě rozhodly udělat velikou
radost oběma trenérkám. Naše nejmenší
přípravkové dětičky ukázaly, jak se to dělá.
Obsadily 1., 8. a 10. místo a patří jim obrovská
gratulace.
V kategorii mladších žáků probíhaly též
nelítostné boje 14 družstev. Naši bojovali ve
štafetě požárních dvojic a v zásahu džberovou
stříkačkou. A nemyslete si, nikomu nic
nedarovali. Zdolávali o kousek větší překážky
než přípravka a ve štafetě lítali jak střely.
Vždyť si taky v této disciplíně vysloužili
průběžné první místo. Bohužel v „útoku“ se
díky problémové proudničce a jednomu
parakotoulu (zde velká pochvala za skvělou
reakci) natáhl čas a pár vteřinek navíc
způsobilo, že jsme byli na 7. místě. A výsledek

– parádní celkové 5. místo.
A 2 týmy našich starších? Těm nebylo co
závidět. Konkurence 11 závodících týmů byla
neskutečná. Výsledné časy těch šikovnějších
družstev dělily setiny. Opravdu, je to tak.
Věřte, bylo nač se koukat. Závodníci lítali po
dráze, oknem proletěli jako střely a plechovky
padaly nelítostně k zemi bleskovou rychlostí.
Každé, byť sebemenší, zaváhání bylo znát.
Ale telničtí bojovníci do závodu vložili svůj
veškerý um a obsadili 4., a 5. místo.
2. 11. se v Praze konal český halový pohárový
závod jednotlivců v běhu na 60 a 100 metrů s
překážkami Memoriál Marty Habadové.
Tohoto silnou konkurencí nabytého závodu
se účastnila i Domča. Veškeré překážky
zdolávala, jak nejlépe uměla, s rozdělovačem
si poradila velice dobře a toto vše mělo
výborný výsledek. Svůj druhý pokus totiž
doběhla ve svém novém osobním rekordu.
Domčo, paráda. Jen tak dál... .
I když je sobota 23. 11., tak od brzkého rána
jedna ústecká škola žila. V tělocvičně ZŠ
Elišky Krásnohorské totiž řádilo 71 hasičských
družstev z celého okresu v poslední letošní
soutěži. A co by to bylo za soutěž, kdyby na ní
chyběli naši závodníci. Je přeci jasné, že nešlo
zůstat doma v teplé posteli a prolenošit
polovinu sobotního dne. Obzvlášť, když jsme
ve čtyřech kategoriích přivezli čtyři poháry.
Ano, přesně tak. Za dozoru přísných

rozhodčích dnes určování technických
prostředků i uzlování šlo všem od ruky. A když
se k tomu přidá dobrý běh, jsou z toho
následující umístění: přípravka 1., 7. a 14.
místo, mladší 3. a 19. místo, starší 2. a 7. místo
a vedoucí 2. místo. Takže závěrem - gratulace
všem.
A protože je adventní čas, čas pohody a
odpočinku, tak i my hasiči přispíváme
vlastním přičiněním, svou troškou. Jako
správní hasiči máme totiž v krvi zabránit
rozšiřování požárů. Obzvláště, pokud by se
jednalo o požár v naší kapli sv. Josefa při
výstavě betlémů, která je spojená s
adventním koncertem. Děti totiž vyráběly
nádherné svícny, které budou této akci
přidávat na vánoční atmosféře.
Je prosinec, zakončení kalendářního roku a
tudíž bilancování. Měla bych tedy i já shrnout
rok 2019. Ale jak být stručná? Snad jen díky.
Děkuji dětem, že chtějí s námi trávit volný
čas. Děkuji všem, kteří podporují děti, aby
dělaly něco pro sebe. Děkuji každému, kdo
přiloží ruce ke společnému dílu na trénincích,
závodech i na jiných akcích. Děkuji též obci
Telnici, za vše, co pro nás dělá.
Přeji každému, aby Vánoce byly klidné a
pohodové. Naplněné spokojeností i láskou.
Cesta k vašim cílům v roce 2020 může být
poseta kameny, ale jsou to pouze výzvy, které
se dají položit na lopatky. Radka Böhmová

Čistá příroda kolem Oprámu je zásluhou obětavých lidí,
kteří jí neváhají věnovat svou energii a čas

Další důležitá a prospěšná akce proběhla na rybníku Oprám. Sešli se opět skvělí lidé, kterým není naše příroda lhostejná a kteří neváhají obětovat
své nepohodlí pro prospěch všech. Na úklidu se podíleli Český rybářský svaz, Šupinky - rybářský kroužek dětí a mládeže, rybáři z Varvažova, řada lidí
z obce Telnice a nechyběl samozřejmě Ústecký adrenalin team. Kromě toho, že bylo okolí Oprámu zbaveno všeho, co do volné přírody nepatří, byla
přidružena i další neméně významná akce a to bylo sázení lesních stromků v Indiánské zemi. Děkujeme všem zúčastněným, kteří myslí na přírodu a
na všechny lidi, kteří tuto lokalitu hojně využívají, zasloužíte si obdiv.
Celé prostředí kolem Oprámu slouží mnoha kulturním, sportovním a společenským vyžitím. Jednotlivé spolky z obce a rybářské oddíly toto
prostředí využívají pro společné akce. S tím, jak se lokalita k tomuto účelu postupně mění a přizpůsobuje, je její využití stále zajímavější a
vyhledávanější. O tom, že je to správná cesta a společné úsilí řady lidí nejen z obce, spolků, vedení obce, SDH Telnice, Českého rybářského svazu,
ale třeba i některých sponzorů a firem (jako je například Pila Varvažov, Dřevorubec, s.r.o., JK SPED, s.r.o., Kurzy-přežití), je pozitivně vnímáno a
potvrzováno od spokojených návštěvníků, kteří prostředí Oprámu navštěvují nebo přímo vyhledávají některou z akcí, které se zde během roku
uskuteční.
dh
Vážení občané,
od 1. 1. 2020 budeme v obci Telnice zajišťovat zdravotnické služby Praktického lékaře.
A to v době ordinačních hodin: Po - 13:30 - 16:00 a Čt - 7:30 - 9:00.
Předem se omlouváme za možné komplikace při zavádění nové ordinace a žádáme Vás o respektování ordinačních hodin.
Bližší informace Vám rádi poskytneme na uvedeném telefonním čísle, e-mailu či osobně v našich ordinacích.
MUDr. Zdeněk Postler

MUDr. Zdeněk Postler
Krušnohorská 256, 403 39 Chlumec
Tel: +420 603 289 428
E-mail: ordinacepostler@gmail.com
Sestra: Šárka Švecová

Vydává: Zastupitelstvo obce Telnice. Evidenční číslo TELNICKÉHO ZPRAVODAJE: MK ČR E 18176. Náklad: 400 ks.
Šéfredaktor: David Hlinka - 608 000 466, hlinka@waydesign.cz. Inzerce a reklama: Michal Ryjáček - 739 064 017, ryjacek@waydesign.cz.
Nepodepsané materiály jsou redakční. Zpracování: Waydesign.cz. Design a tisk: Potiskneme.cz. Názory redakce se nemusí shodovat
s názory dopisovatelů. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo externí materiály upravovat a krátit.

