
VARVAŽOV, LIBOŇOV, TELNICE, ZADNÍ TELNICE A ADOLFOV

ZDARMA • VYDÁVÁ OBEC TELNICE  • LEDEN/ÚNOR 2022 TELNICKÝ ZPRAVODAJ.CZ 

  Veškerou práci včetně sestavení kůru 
naštěstí převzal truhlář p. Berka, jehož 
práci můžeme ve finále obdivovat. 
Zajímavostí je, že k sestavení dřevěného 
zábradlí byly jako výplně použity původní 
kazety. Jejich renovace stála našeho 
truhláře poměrně dost úsilí a umu.

    Práce se sice protáhly až do nového roku, 
ale výsledek stojí za to.

     A co nás čeká?
    Bohužel se v naší kapli zanedbala údržba. 
Střechou, která bývala v žalostném stavu, 
zatékala voda a doslova zdevastovala 
klenby, následně i kůr. Klenby kaple jsou 
„falešné“. 

  Hezky jsem si načrtnul, jak rychle a bez 
sebemenších problémů bude stavba 
nabývat co do velikosti a krásy… a nakonec 
se vše odvíjelo řekněme poněkud „ztěžka“.

    Shrnu-li to - kapli jsme doposud vylepšili 
novou střechou, vitrážovými okny, novými 
vstupními schody, chodbovou dlažbou a 
nyní jsme přidali jednu z dominant 
vnitřního prostoru a tou je kůr.

   Po dokončení těchto prací ve mně začala 
stoupat nervozita, protože i když byly 

následně zhotoveny velmi povedené 
vstupní dveře, tesařská část kůru začala 
časově „pokulhávat“.

                              Pokračování na straně 2 

   V těchto chvílích měli na bedrech dílo 
mistr tesař a mistr truhlář.

  To znamená, že jejich základním prvkem 
jsou kovové tyče zapuštěné do zdiva, které 
zároveň tvoří tvar klenboví. 

  V loňském květnovém zpravodaji jsem 
popsal zhruba jakým způsobem a v jakých 
termínech bude probíhat výstavba kůru v 
naší kapli.

  Prvně zmíněný po mnoha urgencích 
nakonec zhotovil podlahové trámoví, 
nicméně poté, kdy bylo nainstalováno, 
spolupráci se spolkem a obcí pro velké 
množství zakázek ukončil.

S mírným zpožděním se vyrýsovaly 
stavební práce. Tehdy byly zhotoveny 
betonové patky a po jejich vytvrdnutí k nim 
byly ukotveny železné sloupky. Hlavní část 
konstrukce vytvořil  nosník upevněný na 
sloupky a zároveň zazděný do bočních stěn 
kaple.

Ing. Jan Doubrava STRANA 3 STRANA 6ZPÁTKY V ČASE

Stav našich památek 
je naší vizitkou 

ZPÁTKY V ČASE
OBEC TELNICE

ze sbírky Jiřího Bureše a archivu Telnice

Vykročili jsme dobře,
to lepší nás čeká 

SLOVO STAROSTY:



STRANA 2REKONSTRUKCE

STRANA 2

TELNICKÝ ZPRAVODAJ

 Před samotnou opravou bude nutné 
zabezpečit kůr tak, aby nedocházelo k jeho 
poškození. Pro účely těchto oprav je 
samozřejmě stále aktuální sbírka na 
obnovu kaple, která zčásti pomohla i k 
obnově kůru.

Pokračování ze strany 1   Děkujeme všem přispěvatelům a prosíme 
o další finanční pomoc.   Výplň mezi tyčemi tvoří kovová síťovina a 

na ní jsou naneseny jednotlivé vrstvy 
omítek.

  K nejnovějším aktivitám obce, potažmo 
spolku patří „vyšperkování“ Liboňovské 
kapličky o nové dveře a vitrážová okna. Při 
této  p ř í l ež i tost i  budou v i t rážemi 
„zkrášleny“ i vchodové dveře do kaple sv. 
Josefa.

    Starat se o památky není jednoduché, ale 
když je vidět, jak se proměňují k lepšímu, je 
to velmi potěšující. A nakonec to, jak 
vypadají naše památky, je naší vizitkou, 
vizitkou naší obce i nás, kteří v ní žijeme.

                                                Martin Hřebík 
                           Člen Okrašlovacího spolku
                                        Člen Cesty změny  

  Doufáme, že s financováním tohoto 
projektu nám pomůže dotační titul.

Stav našich památek je naší vizitkou 

VEŘEJNÁ SBÍRKA 
NA REKONSTRUKCI KAPLE 

SV. JOSEFA V TELNICI

Podpořte rekonstrukci kaple sv. Josefa v Telnici.
Spolek pro obnovu památek a kulturních tradic vás prosí o finanční pomoc.

Číslo účtu veřejné sbírky: 6120381319/0800.

VEŘEJNÁ SBÍRKA
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                  Váš starosta Ing. Jan Doubrava   

   Plesy. Hrozně mne mrzí, že jsme opět 
museli přistoupit kvůli hygienickým 
opatřením ke zrušení plesové sezóny. Ruší 
se lednový rybářský ples, únorový hasičský 
a bohužel to vypadá špatně i s březnovým 
obecním plesem. Zkuste nás pochopit, 
nechceme r i skovat  zd rav í  naš ich 
spoluobčanů a už vůbec nechci rozlišovat 
mezi „tečkovanými a netečkovanými“. Což 
mi přijde padlé na hlavu. Naše aktivita se 
upne k venkovním akcím a věřím, že na 
přelomu jara a léta uspořádáme společnou 
venkovní zábavu, kde se všichni budeme 
moci setkat a pobavit se. Dáme vám včas 
vědět.  

   Z-BOX. Jsem rád, že se nám podařilo v 
loňském roce rozšířit služby pro naše 
občany tak, abychom se alespoň trochu 
byli schopni vyrovnat většímu městu. 
T í m t o  m y s l í m  Z- B O X .  Z- B O X  j e 
samoobslužné výdejní místo společnosti 
Zásilkovna, díky kterému už nikdy 
nemusíte být jako na trní a čekat, až vám 
zavolá kurýr. Z-BOX je přístupný 24 hodin, 
takže si balíček můžete vyzvednout 
kdykoliv. Tento box byl umístěn u 
kulturního domu a musím říci, když vidím 
každý pracovní den vozidlo společnosti 
Zásilkovna doplňovat toto místo novými a 
novými balíčky, že to nebyl špatný nápad. 
Alespoň trochu se nám podařilo dostat 

služby města i k nám na vesnici.

    Přeji Vám všem krásné a pohodové dny

  Odpadové hospodářství.  Vážení 
spoluobčané, tato problematika je dalším 
„evergreenem“, který zřejmě nikdy 
neskončí. Zde bych vás poprosil, věnujte 
prosím pozornost informačním kanálům, 
kterými se vás snažíme oslovovat. Snažíme 
se, aby se informace z radnice dostaly 
pokud možno úplně ke všem obyvatelům. 
Je mi pak velice líto, když někdo po více než 
roce probírání odpadového hospodářství, 
napíše, že nedostatečně informujeme. 

   Tak se nám přehoupl nový rok a my jsme 
tu s prvním číslem Telnického zpravodaje 
roku 2022. Pevně věřím, že pro vás byl 
vstup do nového roku úspěšný a klidný. 
Nechci sice nic zakřiknout, ale i tak bych 
chtěl říct (a hlavně si přeji), že už snad bude 
z hlediska pandemického lepší, než roky 
předcházející. Mám opět několik bodů o 
aktuálním dění v naší obci, které bych vám 
chtěl sdělit, ale nejdříve mi dovolte, abych 
trošku zrekapituloval rok minulý.

  Informujeme opravdu hodně,  ve 
zpravodaji, na webových stránkách, na 
sociálních sítích. Můžete namítnout, že 
každý nemá přístup všude, to chápeme, 
proto informace uveřejňujeme mnoha 
způsoby. Jen je třeba trošku sledovat, co od 
nás z radnice za informace vychází. Jsme 
malá obec, tady se nic neutají. Přečtěte si u 
kávy zpravodaj, mrkněte, co je nového na 
webových stránkách a nemůže se stát, že 
by vám něco uteklo. 
   Zpět ale k popelnicím. Devatenáctého 

ledna došlo k výměně nádob, na kterých je 
nalepená speciální známka. Pokud by 
velikost popelnice nevyhovovala, můžete 
nám to kdykoli na radnici nahlásit a my se 
postaráme o výměnu, rádi vám vyhovíme. 
Pokud byste měli výjimečnou situaci a 
odpad by se do nádoby nevešel, je možné 
uložit ve sběrném dvoře pytel s odpadky za 
100 Kč. Svoz odpadu je každý lichý týden ve 
středu. Další z častých dotazů, který 
musím zodpovědět – ano, zámeček si na 
popeln ic i  k l idně umístěte,  jen ho 
nezapomeňte při svozu sundat. Máme i 
druhé řešení, budete si od nás moci pořídit 
speciální gravitační zámek, který se při 
překlopení sám otevře. Zámky ještě 
nemáme, objednali jsme je, ale dodavatel je 
ještě nedoručil. Cena zámku je zhruba 900 
Kč. Poslední upozornění – POPELNICE 
BEZ ZNÁMKY NEBO S POŠKOZENOU 
ZNÁMKOU NEBUDOU VYVEZENY. 
Pokud by se vám známka při manipulaci 
poškodila, přijďte si ji na radnici vyměnit za 
novou. 

   Vážení spoluobčané, milí přátelé,

  Masopust. 26. února Okrašlovací spolek 
pořádá již tradiční masopust. Jste všichni 
srdečně zváni. Děláme vše proto, aby akce 
proběhla a mohli jsme se společně vidět a 
pobavit.

   Hodnocení roku. Všichni víme, že rok 
2021 (a 2020 jakbysmet) byl kvůli pandemii 
z hlediska veřejných financí velmi složitý a 
značně nevypočitatelný. O to větší mám 
radost, že se nám podařilo hospodařit 
rozumně a dokázali jsme díky letité 
zkušenosti určité výkyvy předpovídat a 
připravit se na ně. Největším problémem 
bylo, že nám celkově poklesly příjmy z daní, 
což se do rozpočtu samozřejmě muselo 
promítnout. Jen informativně – daňové 
příjmy nám klesly oproti roku 2020 o téměř 
půl druhého milionu korun. Promítlo se to 
také do investičních akcí. Ty velké jsme 
museli omezit nebo lépe řečeno o chvilku 
odložit. Přesto, že jsme se v této oblasti 
museli držet značně při zemi a plánovat s 
největší opatrností, podařilo se několik 
projektů dotáhnout do zdárného konce. 
Tím největším bylo pořízení nového 
hasičského vozu. Tuto akci nezbývalo než 
pustit do finiše, protože šlo o projekt, který 
probíhal několik let a již jsme si nemohli 
dovolit ho nějakým způsobem opozdit nebo 
dokonce zrušit. Jako velmi pozitivní vidím 
také realizaci nového povrchu komunikace 
nad Zámečkem. Co nás čeká letos? Je toho 
mnoho, ale asi bych zmínil hlavně projekt 
zateplení rodinného domu Varvažov 99 a 
rád bych také v letošním roce ukončil 
nekonečný příběh kolem silnice na Liboňov. 
Očekávám, že nám dotace bude schválena 
a my budeme moci tento trn v patě 
konečně vytáhnout.

   S Liboňovem máme již hotovou také 
Zadní Telnici a letos přijde na řadu Telnice a 
Varvažov. A zde pro vás přichází DŮLEŽITÁ 
INFORMACE: Zkontrolujte si, prosím, na 
vašich pozemcích veškeré stavby, zda 
všechno máte zanesené v katastru. Je čas 
předejít problémům, které by mohly 
vyvstat při přeměřování. Nemusíte se 
děsit . V současné době nehrozí za 
nezapsání stavby v katastru žádná sankce, 
ale pokud by byl při novém zpracování dat 
takový problém (nesoulad) zjištěn, dostane 
dotyčný zhruba půl roku na nápravu. Pozor, 
pokud by tak majitel ani po výzvě neučinil, 
pak již jsou sankce možné. Zkuste tyto věci 
napravit dopředu. Oznamujeme vám to 
dostatečně dopředu, abyste to mohli včas 
vyřešit. Osobně jsem rád, že se mi podařilo 
s katastrálním úřadem operát dořešit, stará 
data byla značně nepřesná a vznikaly z nich 
značné problémy. 

   Katastrální operát. V loňském roce 
došlo k obnově katastrálního operátu 
novým mapováním území Liboňov. Co si 
pod touto větou představit? Zjednodušeně 
řečeno, došlo k překontrolování veškerých 
hranic pozemků a staveb v katastru 
Liboňova. Nyní probíhá už samotné 
zpracování sebraných údajů. Vyplývá z 
toho, že celý Liboňov bude mít, dle nového 
operátu, mnohem přesnější zaměření s 
odchylkou maximálně pěti centimetrů. 
Tato kontrola hranic není jednoduchá, což 
jistě Liboňovští potvrdí. Není to o tom, že 
přijde zaměstnanec katastrálního úřadu a 
zaměří čtyři body, a je hotovo. Musí se 
projít celý pozemek, jeho hranice a hranice 
staveb. 

Slovo starosty: Vykročili jsme dobře, to lepší nás čeká 
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  Nikdo ze závodníků malých či velkých svůj 
boj nevzdal, což je známka toho, že to jsou 
hasiči na svém místě. Smekám před 
skvělými výkony.

  Naše telnické hasičské barvy zde zazářily. 
Ano, skutečně – 4 borci z našeho týmu – 4 
medaile. Získané kovy se lesknou na hrudi 
Klárky a Šindyho bronz a Páji s Kubou 
stříbro.

   V rozmezí pár měsíců se členové našeho 
SDH zúčastnili podobně zaměřených 
závodů. Tyto soutěže TFA jsou stejné, ale 
vlastně úplně jiné. Posuďte sami. 

  Stejný název, stejné nasazení, stejné 
vyčerpání závodníků, jen jiná věková 
kategorie.

   Na konci října loňského roku si totiž naši 
stateční dorostenci i dospěláci sáhli na 
samé dno svých sil na Užíně. A to doslova. 
Každý z celkem 27 závodníků totiž 
poměřilo své síly na velice náročné trati, 
kde bylo potřeba zdolat 7 úkolů. Každý 
závodník byl oblečen v těžkém zásahovém 
obleku, zásahových botách a s dýchacím 
přístrojem na zádech. Úkolem číslo 1 bylo 
prolézt ocelovou trubkou v celé její délce, 
druhý úkol zapojit a roztáhnout hadicové 
vedení B (děvčata měla C proudy) a poté 
zpět smotat a usadit hadice do boxu; 3. 
úkol přetočit velkou a těžkou pneumatiku 
5x tam a zpět; 4. úkol zněl jasně – přesun 
cca 80 kg těžké figuríny, děvčata ji měla 
přibližně o polovinu lehčí; následující 5. 

úkol bylo zbít těžkou palicí hammerbox 10x 
na dně i na stropě; předposledním úkolem 
bylo odnést dva naplněné kanystry po 
schodech do 1.patra a konečně posledním a 
zdánlivě nejjednodušším úkolem bylo o 
další patro výše zmáčknout cílový hřib.

  Málem bych zapomněla – ony ty závody 
nebyly jen tak lecjaké. Doprovodným 
programem totiž byla výstava hasičské 
techniky okresu Ústí nad Labem. Bylo čím 
se kochat – přijely nejnovější vozy, ale k 
vidění byly i hasičské babičky. Naše 
technika též zářila na výstavní ploše. 
Skutečně jedna velká nádhera. 
  A nyní TFA v podání nejmenších hasičů, 
která se konala první únorovou sobotu. 
Tato soutěž byla určena pro závodníky mezi 
3 – 8 rokem.
  I zde každý závodník bojuje sám za sebe, 

každý se s náročnou tratí pere sám a 
především si každý závodník musí na trati 
poradit sám. Na šesti úsecích tratě čekaly 
na sportovce náročné úkoly – přenést 
těžké barely do vymezeného prostoru, 
zapojit hadici do rozdělovače i proudnice, 
zamotat hadici B do kotouče, překulit 
pneumatiku, prolézt úzkým tunelem a v 
posledním úseku se přenášel raněný do 
bezpečí.

                                            Radka Böhmová

   A když je to náročné, je to výzva. A tam, 
kde je výzva jsou i naši malí hasiči – 
Johanka, Anetka, Hanička, Kristýnka, 
Nikolka, Mareček, Tomášek, Kubík, 
Matýsek a Maty. Bojovali seč jim síly 
stačily. A vybojovali úžasná umístění: 9., 6., 
6., 5., 4., 3., 3., 2., 2., a 1. místo ve svých 
kategoriích. 

TFA aneb nyní se ukáže, co máš v sobě 

SOUTĚŽE HASIČŮ
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OBEC TELNICE

ze sbírky Jiřího Bureše a archivu Telnice

Skokanské můstky na Zadní Telnici nad Bubnem kolem roku 1940.

Liboňov kolem roku 1940.

Bývalá restaurace Tellnitzer Hoff, kolem roku 1940.Liboňov kolem roku 1940.
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STRANA 8

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.

SLUŽBY

75,- Kč/započatých 15 min. + 21% DPH
    VYUŽITÍ MALOTRAKTORU

    DOVOZ MATERIÁLU VW TRANS.
18,- Kč/km + 21% DPH
    SBĚRNÉ MÍSTO

Od 1. 12. do 31. 3. JE SBĚRNÝ DVŮR 
UZAVŘENÝ - pouze na tel. č.

Pořezané dřevo 700,- Kč/m bez DPH

Pondělí: 13:00-16:00 
Sobota: 9:00-11:00
Třídění  je stanoveno provozním řádem!

E-mail: knihovna@obec-telnice.cz

TELNICE 21 (nádraží)
Tel.: +420 472 744 923

Pondělí:  16:00-17:00

Tato služba je přístupná veřejnosti 
v kanceláři radnice u pí. Konečné, 
Tel.: + 420 472 744 923.

    PRONÁJEM SÁLU 
V KULTURNÍM DOMĚ

    VEŘEJNÁ KNIHOVNA

Letní období 
1 500,- Kč /den (akce)

úřadu, obchodního rejstříku, z bodového 
hodnocení řidiče a další.

    PRODEJ DŘEVA 
Z OBECNÍCH POZEMKŮ

    CZECH POINT

výpisy z rejstříku trestů, katastru 
nemovitostí, živnostenského

Občané mají možnost získat 
prostřednictvím CZECH POINTU

Zimní období

Samo těžba 300,- Kč/m bez DPH

Středa:   16:00-17:00 

3 000,- Kč /den (akce)

Provozní dny a hodiny:

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

KRIZOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

MOŽNOST ZASÍLÁNÍ 
PŘÍSPĚVKŮ DO ZPRAVODAJE: 
TEL.: 608 000 466, 

EMAIL: HLINKA@POTISKNEME.CZ. 

INZERCE A REKLAMA: 
TEL.: 739 064 017, 

EMAIL: RYJACEK@POTISKNEME.CZ. 

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ DUBEN 2022, 

UZÁVĚRKA 27. BŘEZEN 2022.

    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

TEL.  A  ONLINE POMOC

Hlídání 
dětí

KULTURA A SPORT

    12. 3. 2022

    30. 4. 2022

Parkoviště ve Varvažově, 

TELNICKÝ ROHLÍK
VEŘEJNÝ LYŽAŘSKÝ ZÁVOD 
V OBŘÍM SLALOMU
Zadní Telnice

Bistro Bažina

V MASKÁCH A VESELICE 

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
    15. 4. 2022

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 
    26. 2. 2022 od 11:00

Dům kultury

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
VE VARVAŽOVĚ

Nádraží Telnice
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