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Když jsem před dvěma měsíci psal 
poslední slovo starosty, ještě jsem 
netušil, jak rychle se změní život nás 
všech. Netušil jsem, jak víc než kdy jindy, 
bude platit rčení, že zdraví je na prvním 
místě. Dnes už všichni víme, že mohou 
nastat situace, kterým můžeme jen 
těžko zabránit, ale rozhodně s nimi 
můžeme všichni společně bojovat. A to 
tedy děláme, i zde v naší obci. 

Než se rozepíši o aktuálních věcech, tak 
mi dovolte, abych z celého srdce 
poděkoval všem obyvatelům naší obce za 
vše dobré, správné a nebojím se napsat i 
hrdinské, co pro druhé lidi v této nelehké 
situaci činí. Dělají to bez nároku na 
odměnu, bez nároku na pochvalné řeči, 
prostě jen proto, že je to potřeba a že mají 
dostatek empatie a nezdráhají se 
věnovat svůj čas, materiál a mnohdy i 
peníze. Všem těmto lidem moc děkuji. 

Děkuji také těm, kteří nepomáhají 
aktivně druhým, ale pochopili, že je třeba 
na čas změnit svůj způsob života a 
dodržovat pravidla, i za to si zaslouží náš 
dík. Jestli něco tato doba nepotřebuje, 
tak  to  j e  samozvané  f ra je rstv í . 
Neklesejme na mysli, udržujme si 
veselou náladu, dělejme dále vtipy, 
protože s úsměvem se vše zvládá lépe.

                         Pokračování na straně 2.

  Vážení spoluobčané, přátelé,

          

Slovo starosty: „Každý musel v současné době 
pochopit, že se mu život nějakým způsobem změní”
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Slovo starosty: „Každý musel v současné době 
pochopit, že se mu život nějakým způsobem změní”

  Další téma - kompostéry. V loňském 
roce jsme v Telnickém zpravodaji 
informovali, že obec dostane dotaci na 
kompostéry a bude je na jaře rozdávat 
lidem k využití. Musíme se pochlubit, že 
v š e  v y š l o .  D o r a z i l y  d v ě  s t o v ky 
kompostérů, dokonce i v této nelehké 
době z Francie. Bylo to na poslední chvíli, 
jeden den před uzavřením hranic. Jde 
tedy o francouzské kompostéry z 
tvrzeného plastu o objemu 1100 l, které 
nám dodala společnost MEVA-TEC 
Roudnice. Musíme říci, že pořízení bylo 
dotováno 85 procenty z programu 
Životní prostředí. Patnáct procent 
hradila obec. 
  Obyvatelé dostal i  kompostéry 
bezúplatně do pronájmu na pět let, kvůli 
nutnosti udržitelnosti projektu. Po 
uplynutí této doby se kompostér stane 
jejich majetkem. Životnost je zhruba dvě 
desítky let, tudíž mnohem více, než je 
udržitelnost projektu.
    

                         Pokračování na straně 3.

  Prosím všechny obyvatele, aby ty 
termíny akcí, které jsme na začátku roku 
uvedli, brali jen informativně, o realizaci 
každé akce se  bude rozhodovat 
indiv iduálně a v  rámci  platných 
možnost í .  Uv id íme po ukončení 
nouzového stavu, co se bude dít. Pokud 
budete mít  jakoukol i  nejasnost , 
zavolejte si pro informace na náš úřad, 
kontakty v kalendáři akcí platí na úřad i 
na spolky. Nepředpokládám však, že 
bychom do prázdnin nějakou akci dělali. 
Doufám, že první akcí by mohly být 

Telnický kecky a Pochod historických 
vojsk.

  Pokračování ze strany 1
  Pojďme ale ke všedním záležitostem v 
obci. Dnes, s troškou odstupu, mohu říci, 
že co jsme si v obci neudělali a nezařídili 
sami, tak jsme neměli. Není to nějaký 
postesk, spíše je to konstatování, že 
jsme vše zvládli a že máme mezi sebou 
spoustu obětavých a šikovných lidí. Je 
t řeba  s i  dob ře  zapamatovat  do 
budoucna, že nelze se spoléhat a čekat 
na pomoc zvenku, ale je třeba býti 
připraven sám, tedy v rámci obce. Musím 
s potěšením říci, že většina našich lidí se 
zachovala naprosto skvěle a těch pár 
výjimek, které nařízení nerespektovaly, 
to zde rozmazávat nechci, nebudu jim 
dopřávat pozornost v našem zpravodaji, 
nezaslouží si to.
  Největší změnou, která asi dopadla na 
lidi, je zákaz shromažďování. Tím 
samozřejmě padla spousta kulturních a 
sportovních akcí, které jsme v obci 
plánovali. Víte sami, že nabídka v 
kalendáři, který jsme vám distribuovali v 
rámci našich novin, byla velmi rozsáhlá a 
bylo se na co těšit. Zde nezbývá nic 
jiného než podoktnout již shora řečené – 
zdraví je nejdůležitější. 

  Z toho tedy samozřejmě vyplývá, že 
nemůžeme dodržet termíny, které jsme 
naplánovali. První velkou zrušenou akcí 
byl obecní ples. Někteří si lístky nechali u 
sebe, a jakmile bude možnost, určitě 
bychom udělali zábavu, která by měla být 
vhodnou náhradou za ples. Je možné, že 
to nebude ani na sále, ale nechci nyní 
předbíhat. Většina lidí lístky drží, 
nevraceli je a za to jim děkuji. To samé 
platí pro ples sportovců. Velmi oblíbené 
velikonoční Dílničky musely být také 
zrušeny, což mne samozřejmě mrzí, na 
tuto akc i  nám př i je la  i  spousta 
přespolních, ale jinak to nešlo. 
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Slovo starosty: Pokračování .....
  Ke konci dubna bude lidem předána více 
jak polovina těchto nádob. Zapůjčeny 
budou všem majitelům nemovitostí s 
trvalým bydlištěm v obci a majitelům 
d o m ů  s  č í s l e m  e v i d e n č n í m .  Ke 
kontejneru dostali lidé i smlouvy, kde je 
návod k použití – takže vědí, jak a jaký 
druh biologicky rozložitelného odpadu 
kompostovat. Shrňme to stručně asi 
takto: Jde o rychlokompostery – zhruba 
za období jednoho roku by měla plastová 
nádoba, za správného používání, vydat 
použitelnou zeminu. Obec zakoupila 
také dalších 15 kompostéru o objemu dva 
tisíce litrů, které jsou již umístěny u 
bytových domů. Nemyslíme pouze na 
rodinné domy, ale také na naše občany, 
kteří bydlí v bytech. 

Rouškovník. Našim prioritním cílem po 
vyhlášení stavu nouze bylo poskytnout 
všem našim seniorům roušky. To se 
podařilo. Pracovníci obce seniory 
navštívili osobně (za dodržování všech 
hygienických nařízení a postupů) a 
roušky předali. Pro zbytek obyvatelstva 
jsme vytvořili před kulturním domem 
rouškovník, jelikož si myslím, že je to 
nejrychlejší způsob, jak dostat roušky 
mezi obyvatele a zároveň využít možnost 
předání dalších roušek, které se k nám 
d o s t a l y  o d  n a š i c h  š i k o v n ý c h 
spoluobčanů, kteří přispěli šitím. 
Poděkování patří všem těmto lidem - 
Roman Handl, manželé Hřebíkovi, paní 
Březinová, paní Burešová, Eva Ortová s 
dcerou, Krajdlová Kamila, Bolková Pavla, 
Chvátal Marek, MUDr. Jan Münster a 
ostatním kteří přispěli rouškami na 
ROUŠKOVNÍK. Také Pečovatelské 
službě Ústí nad Labem, která šila pro své 
zaměstnance, ale především i naše 
seniory. U rouškovníku mne trošku mrzí, 

že někteří lidé si tu byli několikrát a 
nebyl i  př í l iš  tolerantní  k  dalš ím 
obyvatelům. Naopak jsem velmi rád, že 
řada občanů na náš rouškovník zajistila 
roušky z vlastních zdrojů a to včetně 
roušek pro ty nejmenší. Rouškovník bude 
„plodit“ i nadále.  

Z té samé dotace obec ještě pořídila 
štěpkovač, připojitelný za náš traktor, 
který budeme pronajímat obyvatelům za 
drobnou úplatu i s obsluhou. Cílem této 
akce je naprosto omezit biologický odpad 
ve sběrném dvoře a samozřejmě ušetřit 
finance za odvoz a uložení na skládce.

  Pokračování ze strany 2

Provoz pošty. Určitě jsme byli jedni z 
prvních, kteří omezili provoz pošty. 
Občanům se za to omlouvám, ale myslím 
si, že nemusí být pošta nyní otevřena po 
celou pracovní dobu. Omezení na tři 
hodiny denně bylo správné, abychom 
udrželi poštovní služby v provozu a 
udrželi zaměstnance zdravé. Jistě to je 
pro někoho omezení, ale rozhodně není 
nepřekonatelné a lze se s ním velmi 
snadno vyrovnat.         

Pár slov ke sběrnému dvoru - místu. 
Obec nechtěla ponechat nic náhodě, a 
jelikož se našlo pár obyvatel, kteří 
nerespektovali pravidla a jezdili do 
sběrného místa bez roušek. Došlo k jeho 

dočasnému uzavření, ale v současné 
době je již plně v provozu. Apelujeme na 
všechny občany, že sběrné místo je 
veřejný prostor, pro který platí stejná 
pravidla pohybu a ochranných pomůcek, 
jako na každém jiném veřejném místě v 
obci.

                         Pokračování na straně 6.

Dovolte, abych jménem celé redakce mohl tímto způsobem poděkovat 
panu VÁCLAVU LEŠÁKOVI, který pravidelně přispíval po dva roky 

do Telnického zpravodaje. Jeho řádky z cest po mnoha místech 
České republiky inspirovaly k navštívení zajímavých míst, které

jsou nám všem v dosahu a za návštěvu rozhodně stojí.
Děkujeme za spolupráci a také jménem všech věrných čtenářů

Telnického zpravodaje. 
Přejeme mnoho štěstí a radosti při dalším cestování.

David Hlinka 
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   Rozvozy po obci. Hned na začátku jsme 
obdrželi díky magistrátu desinfekci od 

Spolchemie a většinu z ní, jsme doslova 
rozlili lidem. Hned po obdržení jsme ji 
distribuovali. Z našich finančních 
prost ředků jsme nakoupi l i  da lš í 
desinfekci, která byla použita hlavně pro 
dům s pečovatelskou službou, radnici a 
obchod. Našim nejstarším jsme se snažili 
dát alespoň 50 ml desinfekce na ruce, pro 
jejich osobní potřebu. Zde bych chtěl 
poděkovat Romanovi Handlovi, který 
nám bezúplatně dal čtyřicet malých 
desinfekcí pro naše seniory. Nerozvážíme 
jenom desinfekci ,  rozvážíme vše 
potřebné, například to jsou i květiny, 
které jsme obdrželi darem od společnosti 
Azalea z Chlumce, děkujeme. Určitě i 
nadále nabízíme dovoz léků, stačí se 
ozvat na můj telefon. 

               váš starosta Ing. Jan Doubrava 
   Ještě jednou vám všem děkuji, 

  Chtěl bych poděkovat za velmi dobrou 
spolupráci mezi radnicí a mateřskou 
školou. Poděkování patří paní ředitelce i 
našim zastupitelům. Vím, že rodičům 
uzavření mateřské školy způsobilo 

nemalé problémy, ale jakmile bylo 
centrálně rozhodnuto o uzavření škol, 
myslím, že bylo správné uzavřít i naši MŠ.

  Co říci na závěr tohoto extrémně 
dlouhého slova starosty? Nechci se 
opakovat, ale uvědomme si, že zdraví 
máme všichni jenom jedno. Na ostatním 
až tolik nezáleží. Buďme empatičtí, 
positivní a nemějme strach, ale mějme v 
sobě opatrnost. K sobě, ke svým blízkým i 
ke všem ostatním lidem. Těším se na 
setkání s vámi v trošku lepších časech a 
nebojte, všechno se dá dohnat. 

  Provoz radnice. Prvních čtrnáct dní byla 
radnice uzavřena, komunikovalo se 
elektronicky a telefonicky. Později jsme 
otevřeli dle nařízení vlády v pondělí a 
středu na tři hodiny. To samozřejmě 
neznamená, že zaměstnanci seděli bez 
práce doma. Jsme tu každý den a 
snažíme se zajistit nejenom krizovou 
část současného stavu, ale také běžnou 
agendu chodu obce. Prosím o pochopení, 
využívejte pouze úřední dny - pondělí a 
středu a ne každý den, i když jsou 
pracovníci přítomni. Stále jde o zdraví 
všech zaměstnanců. Je upřednostněn 
telefonický a elektronický kontakt, přijít 
na radnici osobně by přicházelo v úvahu 
jen v nejnutnějších případech. Buďme 
tolerantní a soudní. Veškeré platby se 
prosím snažte zaplatit převodem, nikoli v 
hotovosti.

  Pokračování ze strany 3

Děkuji také za uspořádání letošního 
Masopustu. Děkuji Okrášlovacímu 
spolku za organizaci a hasičům za 
catering. Děkuji i všem lidem, kteří se 
této naší poslední hromadné akce 
zúčastnili a poděkovat se sluší i všem 
lidem, kteří nám otevřeli dveře a pohostili 
nás. 

Slovo starosty: Pokračování .....

Jedeme vlakem na zříceninu hradu Okoř

   Samotný hrad je postaven v gotickém slohu 
a stejně jako mnohé naše hrady procházel 
mnohými přestavbami, byl dobit husitskými 

vojsky, poničen, opraven a ve 30leté válce 
opět dobit Švédy a poničen tak, že už nikdy 
nebyl opraven. Od té doby je zříceninou. My 
ale víme, ze stejné písně, která nás provázela 
na hrad a kterou jsme si po cestě zpívali, že na 
hradě Okoři světla už nehoří, Bílá paní šla už 
dávno spát. 
  V hospůdce v podhradí jsme si koupili 
vstupenky, vybavili nás psaným textem o 
jeho historii a tak jsme si v klidu celý ten 
hradní komplex prošli. Je pořád na co koukat a 
i když je to zřícenina, stojí za to si ho 
prohlédnout. Po prohlídce se procházíme 
podhradím, kde je opravdu kouzelná vesnička 

s krásně opravenými a mnohde velmi starými 
staveními a je vidět, že lidem se tam žije 
dobře. Byl čas oběda a tak jsme si v jedné 
takové malebné hospůdce dali gulášovku, 
párek a světe div se!!! točené pivo Gambrinus, 
za bratru 17 korun a tak bylo jasné, že jsme si s 
Františkem dali hned tři. Z Okoře jsme jeli 
autobusem přímo od hradu a ten nás zavezl až 
do Kralup nad Vltavou, odkud nám po chvíli jel 
rychlík do Ústí a tedy směrem k domovu. 
Musím říct, že to byl výlet, na který jsme ještě 
dlouho a rádi vzpomínali. 
    Čas běží neuvěřitelně rychle. Ani se nechce 
věřit, že už vám o těch našich cestách vlakem 
povídám více, než dva roky. Spolu s námi jste 
navštívili postupně Poděbrady, Kutnou Horu, 
Cheb, Domažlice, Plzeň a Plzeňský pivovar, 
Prahu Vyšehrad, Prahu památník na Vítkově a 
Prahu svět železničních modelů,  Prahu a 
vojenské muzeum, zámek Frýdlant, zámek 
Loket, Jablonné v Podještědí a teď na závěr 
hrad Okoř. Věřím, že vás zaujalo povídání o 
našich cestách vlakem a možná vás i nějaký 
ten výlet zaujal natolik, že jste se tam sami 
jeli podívat. Dnešní povídání o naší cestě na 
hrad Okoř je poslední. My samozřejmě 
budeme cestovat dál a naším nejbližším cílem 
je návštěva zámku Nelahozeves, pak nás čeká 
zámek Veltrusy a určitě i další výlety. O těch 
už ale psát nebudu a nechám tuhle stránku 
Telnického zpravodaje dalším dopisovatelům, 
kteří budou psát o jiných aktivitách naší obce. 
   Já vám všem přeji hodně zdraví, pohody a 
hlavně spoustu krásných zážitků při cestách 
po naší krásné vlasti.                  Václav Lešák

   To bylo v těch blahoslavených dobách, kdy 
neřádila v České kotlině žádná pandemie a my 
se mohli volně pohybovat a ani nám nepřišlo, 
jak moc si toho máme vážit. Já ale věřím, že to 
brzy pomine a budeme moci zase cestovat a 
navštěvovat krásná místa naší země. Na 
jeden takový výlet vás prostřednictvím 
Zpravodaje pozveme.
    Byl krásný podzimní den koncem září a naše 
parta jela na výlet, tentokrát na hrad Okoř. Už 
o samotné cestě stojí za to se zmínit. Ráno po 
sedmé rychlíkem do Prahy na hlavní nádraží, 
odkud nám jede kolem deváté motoráček s 
krásným názvem Cyklohráček. Už z názvu je 
patrné, že přepraví kola, ale navíc je každý ten 
jeden vagónek takovou pohádkovou 
světničkou pro děti, od nejmenších až třeba 
po ty patnáctileté. V každém voze je půvabná 
vlakuška, které můžete děti klidně svěřit a ani 
se jim nebude na konci vaší cesty chtít 
vystoupit. Nejen, že je vagón pomalován 
pohádkovými výjevy, ale k disposici je pro děti 
spousta her, skládaček a knížek, takže jim 
cesta krásně uteče. Projíždíme okolím Prahy, 
kolem letiště Ruzyně a dále půvabnou 
krajinou až do stanice Noutonice. Odtud je to 
po 2 km značené cestě, která nám připomene, 
že na Okoř je cesta, jako žádná ze sta, 
stromkama je sázená....., asi tak půl hoďky a 
jsme ve vesnici Okoř. Protéká jí Zákolanský 
potok, který je vydří rezervací a je plný ryb a 
tak je tam vydrám určitě dobře. 
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ze sbírky Jiřího Bureše a archivu Telnice

Střední Telnice kolem roku 1914, malá stavba ze zvoničkou je stará hasičská zbrojnice, zničena při povodni v roce 1927.

Centrum obce Telnice kolem roku 1914, bílá cedule uprostřed je reklamní poutač na tehdy vyhlášený Restaurant - Café Lesní zámeček.
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SLUŽBY DŮLEŽITÉ INFORMACE

Místní občané 1 000,- Kč /den (akce)

Pořezané dřevo 700,- Kč/m bez DPH

E-mail: knihovna@obec-telnice.cz

Občané mají možnost získat 
prostřednictvím CZECH POINTU

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

    VEŘEJNÁ KNIHOVNA

pondělí:  16:00-17:00

Samo těžba 300,- Kč/m bez DPH

středa:   16:00-17:00 

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

    CZECH POINT

výpisy z rejstříku trestů, katastru 
nemovitostí, živnostenského

Ostatní občané 3 000,- Kč /den (akce)

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

    PRODEJ DŘEVA 
Z OBECNÍCH POZEMKŮ

    DOVOZ MATERIÁLU VW TRANS.

    SBĚRNÉ MÍSTO

St  10 - 14 hodin (obsluha na telefonu)
      14 - 17 hodin (obsluha ve dvoře)
Pá  10 - 12 hodin (obsluha na telefonu)

Po  10 - 14 hodin (obsluha na telefonu) 

      09 - 11 hodin (obsluha ve dvoře)

Třídění  je stanoveno provozním řádem!

18,- Kč/km + 21% DPH

1.4. - 30.11. každou sobotu 

    VYUŽITÍ MALOTRAKTORU

      14 - 17 hodin (obsluha ve dvoře)

Provozní dny a hodiny:

Telefon obsluhy: +420 778 094 689
Uložení odpadu je zdarma! 

    PRONÁJEM SÁLU 
V KULTURNÍM DOMĚ
Letní období 

Ostatní občané 1 500,- Kč /den (akce)
Zimní období

75,- Kč/započatých 15 min. + 21% DPH

Místní občané 500,- Kč /den (akce) 

Pátek: ZAVŘENO

Web: www.mstelnice.eu

Telnice 83, 40338
Tel.: +420 475 223 387

Čtvrtek: 08:00-10:00

Web: www.obec-telnice.cz
    PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Zdeněk Postler
Tel: +420 603 289 428
E-mail: ordinacepostler@gmail.com
Ordinační hodiny: 
pondělí: 13:30-16:00
čtvrtek: 07:30-09:00
Ordinace se nachází v Domě 
s pečovatelskou službou
(Varvažov 139, 403 38  Telnice). 
    ČESKÁ POŠTA
Telnice 84
403 38 Telnice 
Zodpovědný pracovník: 
Čepelová Martina 
Tel.: +420 724 180 631
Otevírací doba:
Pondělí: 07:30-12:00  13:00-16:45
Úterý: 07:30-12:00  12:30-13:45
Středa: 07:30-12:00  13:00-16:45
Čtvrtek: 07:30-12:00  12:30-13:45
Pátek: 07:30-12:00

    MATEŘSKÁ ŠKOLA

Středa: 08:00-12:00  13:00-17:00

E-mail: mstelnice-ul@seznam.cz

E-mail: podatelna@obec-telnice.cz

Mob.: +420 777 004 319

Sobota a neděle: ZAVŘENO

Bakešová Kateřina
ředitelka 

Pondělí: 08:00-12:00  13:00-17:00
    ÚŘEDNÍ HODINY RADNICE

Úterý: 08:00-10:00  

Úterý: 06:00-16:00

Čtvrtek: 06:00-16:00
Středa: 06:00-16:00

Pondělí: 06:00-16:00

Sobota a neděle: ZAVŘENO

Otevírací doba:

Pátek: 06:00-16:00

    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 ČERVEN 2020, 
UZÁVĚRKA 27. KVĚTEN 2020.

vizitka

STRANA 8

    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
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