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Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v novém roce 2022.
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Spolkový podzim
Závěr tohoto roku nebyl ke
společenským akcím zrovna přívětivý
– epidemická situace nám nedovolila
mnoho naplánovaných a připravovaných
akcí uskutečnit. Přesto se spolkařům
povedlo alespoň den vzniku samostatné
republiky 28. října oslavit již tradičním
sázením stromů. Letos jsme po dlouhém
přemýšlení vybrali dvě jeřabiny, které
jsme společně zasadili před vchodem do
kaple svatého Josefa.
Volba jeřabiny nebyla náhodná, je to
tradiční krušnohorský strom, který
dokáže plodit i v nepříznivých

klimatických podmínkách. K našemu
kraji tento strom patří, jak o tom svědčí
částečně zachovalé aleje podél cest
například z Nakléřova na Krásný Les,
Adolfov, Habartice…a vlastně až
Cínovec.
Chceme věřit, že se námi vysazeným
stromům bude dařit a postupem času
dotvoří průčelí kaple, která bude mít brzy
za sebou další fázi rekonstrukce – kůru a
vstupních dveří.
Telnický okrášlovací spolek
Mgr. Jan Holub

Ježíšek k nám chodí o chvilku dříve
Nový školní rok jsme se pokusili v naší
školce začít tak běžně, jak jen to šlo. I
přesto, že výskyt respirátorů u dospělých
připomínal, abychom zůstávali ve střehu.
Prvotní boj s nemocemi nás opravdu
neminul, naštěstí nikoli tou covidovou.
Doběhly nás ty běžné podzimní nemoci,
které nakonec skolily skoro každého.
Bylo nutno začít být důslednější, a to i na
žádosti ze stran rodičů a opravdu začít do
školky pouštět jen ty, kteří jsou zdraví. I
přesto, že to znamenalo, že nás ve školce
často bylo po málu. Co se dalo dělat,
nejen naše sociální vazby, kulturní vyžití,
každodenní život, ale i naše imunita byla
loňským rokem poznamenána a bylo
třeba ji znovu vybudovat.
I přes to jsme mezi sebou přivítali nové
kamarády a když si na školku trochu
zvykli, začala se rozšiřovat i nabídka
aktivit. Přes běžné poznávání nového
režimu a světa kolem nás, hry, zpívání,
cvičení a učení i po ty nadstandardní

aktivity, jako je třeba keramika, bruslení
nebo návštěva kouzelníka.
Podzimní období nám samo nabízí
spoustu radovánek a tak jsme společně
poznávali podzim v lese i na zahradě.
Upekli jsme štrůdl. Pouštěli draky.
Přestrojili se za strašidla na halloween a
vyprávěli si o dušičkách.
Venku začala být čím dál větší zima a
blíží se nám kouzelný čas Vánoc. I my ve
školce si ozdobíme stromeček, upečeme
a ozdobíme nějaký ten perníček. A
nebojte - čert od nás určitě nikoho
neodnese. Chodí k nám samé hodné děti
a ty, kterým občas nějaký ten zlobící
plamínek z očí vykoukne, mají v záloze
básničku nebo písničku, kterou se
čertovi z pekla vykoupí. A tak se všichni
dočkáme Ježíška, který do školky chodí o
kousek dřív něž doopravdy, abychom si
hračky užili, když přes Vánoce máme ve
školce prázdniny.
Mrzí nás, že situace není opět příznivá a

MATEŘSKÁ ŠKOLA

my znovu nemůžeme uspořádat tradiční
vánoční dílničky spojené s besídkou a
musíme rodičům vystoupení dětí
zprostředkovat pouze přes video.
Bohužel není v našem zájmu porušovat
nařízení vlády. Ani nechceme náš, již tak
malý kolektiv, rozdělovat na ty, které na
akci pustit můžeme, protože jsou
očkovaní či po prodělání nemoci a ty,
kterým by musel být přístup znemožněn.
Nikdo z nás si nevezme na svědomí
kulturní setkání tohoto typu. Nikdo z nás
si totiž nepřeje podcenit situaci a
znepříjemnit někomu z Vás či z Vašich
blízkých nadcházející čas, o to víc, že jde
o čas vánoční.
Přejeme Vám abyste jej prožili s těmi
nejbližšími, v klidu, pohodě a hlavně ve
zdraví, které si s sebou ponesete i do
dalšího roku.
kolektiv MŠ Telnice
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Slovo starosty: V Telnici žije mnoho úžasných duší
Milí přátelé, vážení spoluobčané,
přijde mi to neskutečné, jak rychle se
nám ten rok 2021 v této podivné době
převalil. Ještě mám v živé paměti, jak
jsem s nadějí loni touto dobou psal o
novém roku, že snad bude lepší, než ten
minulý. No, ne všechna přání vždy
vyjdou. Důležité ovšem je, že jsme stále
tady a držíme pospolu. Nyní, mi dovolte
několik aktualit z pomalu odcházejícího
roku.
Covid 19. Na listopadovém
zastupitelstvu bylo jednomyslně
rozhodnuto o zrušení předvánočních
kulturních akcí. Ne že bychom je nechtěli
realizovat, ale snažíme se chovat co
nejvíce zodpovědně. Čísla v obci jsou
bohužel horší než v loňském roce, proto
jsme, i když velmi neradi, toto razantní
rozhodnutí učinili. Jde o Dílničky, které
jsme plánovali ve venkovních
prostorách, Mikulášskou nadílku a co
mne mrzí nejvíce – Setkání u vánočního
stromu. Z hlediska epidemiologického by
šlo asi o nejrizikovější akci. Setkání pod
nazdobeným vánočním stromem pro
mne vždy bylo vyvrcholením sváteční
atmosféry, ale díky vládním nařízením a v
obavě o zdraví našich spoluobčanů jsme
tento nepopulární krok provedli. Připravil
jsem si pro vás letos přání v jiné formě,
sledujte naši obecní FB a webovou
stránku. Popřát vám krásné svátky,
alespoň touto formou, si nemohu
odpustit. Ještě malý dovětek, dodržujte
prosím hygienická opatření, jak v
obchodě, tak u nás na radnici. Používejte
prosím respirátor. Děkuji.
Nesmím zapomenout poděkovat
zaměstnancům obce a Šárce Kušejové za
organizaci očkování v naší obci. Věřte, že
oočkovat 100 lidí během jedné hodiny,
není nic jednoduchého. Vakcinace
probíhala opět v kulturním domě.
Tentokrát mohli přijít všichni zájemci, ale
speciálně bylo vše realizováno pro
spoluobčany od 55 let výše.
Rozpočet. Již v loňském roce jsme psali,
jak covid seřízl nejen rodinné rozpočty,
ale také náš obecní. Omezili jsme
investiční akce, ale i v této nelehké době
jsme v zvládli dokončit nákup hasičského
vozidla a pár drobných projektů, jako je
například oprava komunikací nebo
výstavba nového kůru. Za organizaci
opravy kůru děkuji Martinovi Hřebíkovi.
Osobně mám velikou radost, že díky
dotacím se nám podařilo koncem roku,
přesněji 3. prosince, namontovat novou

keramickou pec v budově nádraží. Pevně
věřím, že se můžeme napřesrok těšit na
keramické dílničky pro všechny, kdo
bude mít o tuto řemeslnou práci zájem. I
když jsme se snažili ušetřit, dokázali jsme
tyto investice zvládnout.
Co se týká rozpočtu na rok 2022, ten
nebude v takové výši, jako jsme v letech
předchozích bývali zvyklí. Stále se
potýkáme s následky současné doby,
přesto si myslím, že s rozpočtem na příští
rok zvládneme nějaké konkrétní akce
naplánovat. Chtěli bychom zateplit dva
bytové domy nebo konečně zrealizovat
již několikrát slibovanou opravu
komunikace v Liboňově. Vše samozřejmě
za přispění státních nebo krajských
dotací.

Do rozpočtu na příští rok se přímo
promítá odpadové hospodářství. V
příjmové části bude scházet kapitola
příjmů z odpadového hospodářství. Není
to z důvodu, že bychom přistoupili ke
zrušení poplatku za odvoz odpadu, ale
„na vině“ je samozřejmě nová vyhláška, o
které jsme vás již několikrát informovali.
Platby se nám promítnou do rozpočtu
obce až v roce 2023. Chtěl bych moc
poděkovat za to, že jste tuto
problematiku vzali odpovědně a novou
vyhlášku jste plně respektovali. Zároveň
platí, že budeme platit za svoz odpadu až
v lednu 2023, proto se v rozpočtu na rok
příští nemohou platby projevit. Jasné ale
je, že náklady za celý rok nikam nezmizí,
jde o částku jednoho a půl milionu,
kterou obec zafinancuje ze svého
rozpočtu i po výpadku příjmů.
Prosím vás o toleranci vůči této nové
vyhlášce. Plyne z ní pár nedokonalostí,

SLOVO STAROSTY

například svozová firma není schopna do
konce tohoto roku dodat 80 litrové
popelnice. K řešení dojde až v měsíci
lednu. Může se stát, že ještě v lednu
bude dobíhat starý systém, dokud nové
nádoby nebudou k dispozici. Prosím, i
nadále tento systém berte jako zkoušku,
kterou jsme museli podstoupit z
iniciativy státu a na hledání optimální
cesty máme celý rok 2022. Ano,
uvědomuji si, že tento systém není
stoprocentní, ale prosím nechoďte na
nás křičet na radnici, ale přijďte spíše s
návrhem řešení, který by systém dovedl
postupně k dokonalosti. Také bych byl
rád, kdyby změna velikosti popelnice
neprobíhala příliš často a nedocházelo
tak ke zbytečnému zatěžování
pracovníků obce a svozové společnosti.
Děkuji.
Zimní údržba. Prosím pochopte, že v
současné době máme omezený počet
zaměstnanců pro úklid veřejných
prostranství. Jde o čtyři pracovníky,
kterým touto cestou velmi děkuji za
jejich nasazení a práci. Není v našich
silách během jedné hodiny uklidit celou
obec. Naopak děkuji všem, kteří svou
dobrovolnou aktivitou pomohou s
úklidem kolem svého domu, myslím tím
především obecní chodníky. Jinak musím
říci, že na zimní údržbu jsme maximálně
připraveni, ale byli bychom nadšení,
řečeno s nadsázkou, kdyby zima v naší
obci probíhala od kostela výše.
Úpravy hasičárny. Rád bych poděkoval
členům sboru dobrovolných hasičů, že
obětovali čas a provedli stavební úpravy
hasičárny, které byly nezbytné pro
zaparkování našeho nového hasičského
vozu. Nyní můžeme v klidu parkovat a
máme více místa pro naši techniku.
Poděkování. Milí přátelé, musím
samozřejmě na závěr poděkovat ještě
mnoha skvělým lidem. Zaměstnancům
obce. Zastupitelům. Aktivním členům
spolků a prostě všem dobrým duším,
které se neváhají obětovat pro druhé. Jde
o celou řadu úžasných lidí, díky nimž se
nám v naší obci žije tak skvěle a je tu
život tak pestrý. Děkuji také všem
dobrovolníkům z kraje roku, kteří se dary
či prací zapojili do boje s covidem. Vám
všem mé vřelé díky a věřte mi, že jsem na
Vás a na Vaši práci neskonale hrdý.
Krásné Vánoční svátky a vše
nejkrásnější do nového roku srdečně
přeje
Váš starosta
Ing. Jan Doubrava
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Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2022
pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Telnický okrašlovací spolek

Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních
i pracovních úspěchů v novém roce 2022
Vám přeje ÚSTECKÝ ADRENALIN TEAM.
ADRENALIN

TEAM

Přejeme Vám příjemné prožití
vánočních svátků a mnoho úspěchů
v novém roce 2022.
SDH Telnice

PF 2022
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DUŠIČKOVÝ REJ

Dušičkový

rej

30.9.2021
Foto: Eliška Dostálová

Dokončení a odhalení rozcestníku - pyrámu ve Varvažově.
V říjnu letošního roku se uzavřela malá
kapitola obnovy historických staveb ve
Varvažově.
Všechno to začalo, před dlouhou dobou
nálezem pískovcových bloků při čištění
strže za bažinou a protože nikdo nevěděl
nic o jejich původu, dlouho zde také
ležely. Až v roce 2015 se podařilo
dohledat původ části kamenů a z nich byl
znovu postaven Varvažovský kříž. Jeden
pískovcový blok však přebýval a nešlo jej
určit. Pamatuji se jako dnes, když mi při
odhalení kříže pan starosta říkal: „ Tak a
teď ještě zjisti, co byl ten zbytek“ . Marně
jsem procházel různé staré fotografie,
ani dotazy v muzeích nepřinesly žádné
informace.
Až letos, když mě pan starosta požádal,
abych zpracoval obecní archiv a připravil
písemnosti na pravidelnou skartaci jsem

zde objevil zapomenutý dopis a na něm
nekvalitní skeny fotografií. Na skenech
však byl náš neznámý pískovcový blok a
tak se mi jej podařilo identifikovat jako
původní rozcestník označující odbočku na
Ústí n.L. z původní císařské silnice Teplice
– Petrovice.
K rozcestníku nemáme tolik informací
jako ke kříži. Pouze to, že byl
pravděpodobně postaven v rámci obnovy
krajiny po bitvě u Chlumce, někdy ve 20.
letech 19. stol, protože materiálem i
tvarem odpovídá pokynům, které k
rozcestníkům vydala zemská správa.
Nevíme ani, kdy byl odstraněn,
dochované fotogarie jsou z doby
Rakousko-Uherska a první republiky. Ale
byl velmi poškozen, spodní část zmizela
úplně, a horní část se někdo snažil rozbít
na stavební materiál.

Jsem rád, že se obec nakonec rozhodla
rozcestník znovu postavit v místě, kde
stál, protože množství takovýchto
drobných památek mapujících historii
dopravy se v našem kraji dá spočítat na
prstech jedné ruky.
Na obnově milníku pracoval kameník
Josef Sotona z Mnichova a s jeho stavbou
pomohl Pavel Čepela s technikou, při
instalaci jsem si i říkal, co vše řemeslníci
před námi dokázali, když ten téměř
tunový pískovcový blok osadili jen s
pomocí lidské práce, koní a kladek, my s
technikou s tím měli problém.
Na obnovu finančně přispěli, částí z
vybraného vstupného, organizátoři
v z p o m í n ko v ý c h a kc í k b i t v á m u
Chlumce, Varvažova a Přestanova.
Bc. Jiří Bureš

Foto: Eliška Dostálová

ODHALENÍ ROZCESTNÍKU
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Foto: Eliška Dostálová

16.10.2021

Foto: Stanislav Šašek
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SLUŽBY
VYUŽITÍ MALOTRAKTORU
75,- Kč/započatých 15 min. + 21% DPH
DOVOZ MATERIÁLU VW TRANS.
18,- Kč/km + 21% DPH
SBĚRNÉ MÍSTO
Provozní dny a hodiny:
Od 1. 12. do 31. 3.
Pondělí: 13:00-15:00
Třídění je stanoveno
provozním řádem!
Obsluha na telefonu.
PRONÁJEM SÁLU
V KULTURNÍM DOMĚ
Letní období
1 500,- Kč /den (akce)
Zimní období
3 000,- Kč /den (akce)
PRODEJ DŘEVA
Z OBECNÍCH POZEMKŮ
Samo těžba 300,- Kč/m bez DPH
Pořezané dřevo 700,- Kč/m bez DPH
VEŘEJNÁ KNIHOVNA
TELNICE 21 (nádraží)
Tel.: +420 472 744 923
E-mail: knihovna@obec-telnice.cz
Pondělí: 16:00-17:00
Středa: 16:00-17:00
CZECH POINT
Občané mají možnost získat
prostřednictvím CZECH POINTU
výpisy z rejstříku trestů, katastru
nemovitostí, živnostenského
úřadu, obchodního rejstříku, z bodového
hodnocení řidiče a další.
Tato služba je přístupná veřejnosti
v kanceláři radnice u pí. Konečné,
Tel.: + 420 472 744 923.

KRIZOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
PLYN TEL.: 1239
ELEKTŘINA TEL.: 800 850 860
VODA TEL.: 840 111 111

MOŽNOST ZASÍLÁNÍ
PŘÍSPĚVKŮ DO ZPRAVODAJE:
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TEL. A ONLINE POMOC
LINKA BEZPEČÍ PRO DĚTI,
MLÁDEŽ A STUDUJÍCÍ DO 26 LET
Tel.: 116 111, www.linkabezpeci.cz
MODRÁ LINKA DŮVĚRY
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Tel.: 608 902 410, www.modralinka.cz
LINKA PRO RODINU A ŠKOLU
(KRIZOVÉ SITUACE, ÚTĚKY, ÚNOSY...)
Tel.: 116 000, www.linkaztracenedite.cz
RODIČOVSKÁ LINKA PRO VŠECHNY
DOSPĚLÉ, KTEŘÍ MAJÍ STAROST O DÍTĚ
Tel.: 606 021 021, www.rodicovskalinka.cz
DONA LINKA PRO OBĚTI
DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Tel.: 251 511 313, www.donalinka.cz
ROSA SOSLINKA - VŠEM OBĚTEM
DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Tel.: 602 246 102, www.rosa-os.cz
ANABELL - PŘI PORUCHÁCH
PŘIJMU POTRAVY
Tel.: 774 467 293, www.anabell.cz
LINKA PRVNÍ PSYCHICKÉ POMOCI
Tel.: 116 123, www.linkapsychickepomoci.cz
LA STRADA - PRO OBĚTI
OBCHODOVÁNÍ S LIDMI
A VYKOŘISŤOVÁNÍ
Tel.: 800 077 777, www.strada.cz

Děkujeme všem příznivcům,
partnerům a všem lidem z obce za
spolupráci v pomalu končícím
roce. Vážíme si pomoci všech, kdo
nám v tomto jedinečném
přírodním místě pomáhají
naplňovat naši environmentální
myšlenku. Obzvlášť děkujeme
vedení naší obce, pile Varvažov,
ČRS, SDH Telnice a Lesům ČR za
trvalou přízeň a podporu.
Přejeme vám všem nádherné
vánoční svátky a úspěšný nový rok
2022. Budeme se s vámi těšit na
Oprámu na viděnou.
ADRENALIN
TEAM

Hlídání
dětí
Nabízím službu hlídání vašich
malých dětí
v odpoledních nebo večerních
hodinách, včetně víkendů.
Neváhejte mě oslovit na mailu
anna.holubova@bgbzs.cz
případně telefonicky
724988459
nebo 724988495, podmínky
domluvíme individuálně.

TEL.: 608 000 466,
EMAIL: HLINKA@POTISKNEME.CZ.

INZERCE A REKLAMA:
TEL.: 739 064 017,
EMAIL: RYJACEK@POTISKNEME.CZ.
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