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  Vít Musílek (VM): Už přes rok jsem každý 
den hledal vhodný pozemek pro náš 
průhledný Bubble Hotel (skyhomes.cz) a 
pořád jsem hledal v okolí Prahy, a pak mne z 
legrace napadlo pohledat ve svém rodném 
ústeckém kraji. Našel jsem strašný 
pozemek s nepořádkem. Při zjišťování 
podrobností jsem odhalil, že jde vlastně o 

pozůstatek hvězdárny s krásnou historií. 
Rozhodl jsem se pozemek s hvězdárnou 
zakoupit a pokusit se ji postavit do jejího 
původního stavu. Přítelkyně trošku zuřila, 
že bych měl raději stavět rodinný baráček, 
ale hvězdárna je pro mne větší zábava.  Ve �
hvězdárně vidím příležitosti udělat svět 
lepším.
   R: Co bude s hvězdárnou dál? Nestane 
se z ní opravená ubytovna pro telnické 
bezdomovce? 

  V poslední době se kolem Vítka Musílka a  
jeho projektu s obnovou hvězdárny na 
Liboňově vyrojilo spoustu dohadů a 
nepřesných informací. Proto jsme mladého 
muže pozvali na pár slov a tlumočili jsme 
mu dotazy od Telnických, které dolehly až k 
nám do redakce. Odpovědi odvážného 
autora projektu vám nyní nabízíme.
  Redakce (R): Proč mladý člověk jako vy 
koupí takovou ruinu? 

   R: Je nějaký termín, do kdy by měla být 
hvězdárna dokončena? 
  VM: Sklepení jsme již uklidili a otevřeli 
veřejnosti.  Zde má každý možnost 
prohlédnout si zasklené archivní materiály 
z roku 1929 - 1955. Rekonstrukci jako 
takovou bych chtěl začít již letos, snad se 
zadaří. Záleží také na podpoře státu, 
komunity, a vás, Telničáků.   �
  R: Je pravda, že se jednalo o hvězdárnu 
německé univerzity a všechno vybavení 
se po válce odvezlo zpět za hranice? 

  VM: Našel jsem již její původní plány a 
chtěl bych ji postavit do původního stavu. 
Nejlépe včetně astronomického vybavení a 
teleskopu, aby byl zážitek z návštěvy 
autentický. Také bych hvězdárnu rád nabídl 

školám a univerzitám na vzdělání o 
vesmíru, hvězdách a přírodě. Lokace je 
skvělá - kousek od Německa, Tiských stěn, 
ski areálu, krásná vesnička, kam se 
dostanete vláčkem. Renovace začala 
zachovalým sklepem, který stále stojí, ale 
zalíbil se místním bezdomovcům, kteří tam 
bydleli. Do sklepa jsem zasklil nějaké 
nalezené archivní materiály a nabídl již toto 
místo veřejnosti, aby se místu dala nová 
pozitivní nálepka a byli na hvězdárnu 
místní hrdí. 

   VM: Kde jste to slyšeli? Hodně lidí mi to 
říkalo a dost mě to v pátrání zpomalilo, 
protože to není pravda (možná částečná). 
Hodně z  dobového vybavení  by lo 
převezeno na Karlovu Univerzitu (na 
hvězdárnu v Ondřejově), kde se stále 
nachází dobový hvězdářský teleskop z 
Liboňovské hvězdárny, který jsem měl 
možnost vidět. Zachovalo se také mnoho 
archivních materiálů na Karlově univerzitě, 
kde jsme si udělali hromady fotografií - celá 
krabice materiálů! Fotky teleskopu, který 
se na pozemku hvězdárny nacházel, jsem 
sdílel na facebookovou stránku.
    R: Bude objekt zpřístupněn veřejnosti?
   VM: Už je a samozřejmě stále bude. Cílem 
je postavit hvězdárnu zpátky do jejího 
stavu v roce 1929 a nabídnout veřejnosti ke 
vzdě láván í ,  a s t ronomi i ,  vý le tům, 
pozorování hvězd a školám k vědeckým 

účelům. Kdyby se podařilo získat i ten 
dobový teleskop, bylo by to super! Sklepení 
jsem již zabezpečil mřížemi a zámkem na 
kód, uklidil, vymetal, nechal zasklít nějaké 
archivní materiály a už je sklepení dokonce 
n a  k u d y z n u d y . c z ,  b e z k e m p u . c z , 
skyhomes.cz a je to jeden ze zdrojů příjmů, 
které se použijí na obnovu hvězdárny. 

  R: Děkujeme za rozhovor a přejeme 
mnoho úspěchu s tímto projektem.  

  R: Mohou obyvatelé Telnice nějak 
pomoci?
  V M :  P r o s í m ,  p o d p o ř t e  n á s  n a 
h t t p s : / / w w w . d o n i o . c z / u s t e c k a -
hvezdarna, moc to pomůže! Také bychom 
potřebovali naplánovat „kopací víkend“, 
kdy bychom vyhrabali to, co z hvězdárny 
zbylo. Potřeboval bych zjistit aktuální stav 
základů a tvar objektu. Prosím ty, kteří by 
měli zájem přiložit ruku k dílu a mají lopatu, 
aby mě kontaktovali na FB stránkách 
„Ústecká hvězdárna“ a rád to zorganizuji! 
Všechny aktivity, které jsme doposud na 
hvězdárně realizovali, si prohlídněte na FB, 
d á v á m  t a m  ú p l n ě  v š e : 
https://www.facebook.com/ustecka.hvez
darna

Rozhovor: Projekt hvězdárny v Liboňově čeří
poklidné vody a má rozhodně velký potenciál 

Vít Musílek a starosta 
obce Jan Doubrava 

Dřívější podoba hvězdárny

  V roce 2015 začala s podporou obce Telnice tradice pořádání 
modelářských soutěží PMK 95 - Děčín - Ústí nad Labem. Soutěž i 
výstava se setkala s velkým zájmem veřejnosti, proto jsme se ve 
spolupráci s obcí rozhodli uspořádat akci Postav si svůj první model. 
Bohužel, stejně jako jiným akcím, ani nám nepřála covidová situace, a 
tak jsme tzv. dětský "patlák" mohli uspořádat až v sobotu 26. 3. 
2022. Akce se setkala s mnohem větším zájmem, než jsme očekávali, 
a tak dalším zcela logickým krokem byl vznik modelářského kroužku. 
Ten získal pro svoji činnost prostory ve staré radnici a od středy 20. 
dubna se schází při pravidelných schůzkách.                          Jiří Bureš

Kroužek modelářů
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
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VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

   Milí přátelé, vážení sousedé,
máme za sebou další významné období 
roku – Velikonoce. S těmito oblíbenými 
svátky jsme se přesunuli do jarního období, 
které bývá v přírodě spojené s novým 
životem. I nám na radnici vlilo jaro novou 
energii do žil a bez otálení jsme se vrhli do 
všech projektů, které potřebují naši 
maximální pozornost. Do zpravodaje jsme 
pro vás připravili řadu zajímavých informací 
ze všedního života naší obce, tak vám přeji 
příjemné čtení a těším se na setkání s vámi.
   Územní plán. Konečně mohu prozradit, 
že je schválený nový územní plán. Jeho 
počátky se datují již do března 2015 a 
třicátého března letošního roku byla 
nadobro schválena jeho konečná podoba. 
Platnost územního plánu je od 16. dubna. 
Jsem velmi rád, jak se nám společným 
úsilím tento úkol podařil dát zdárně 
dohromady. 
   Vím, že jsme na něm pracovali dlouho, ale 
jednání s některými úřady se zdála 
nekonečná. Podařilo se nám vyjednat 
maximum, i když jsou pozemky, které by 
ještě v ÚP potřebovaly změnu, většinou jde 
o stavební parcely, které dle stávající 
legislativy mají zůstat v současném stavu. 
Hlavní ale je, že jsme podmínku, která nám 
zp racován í  a  odsouh lasen í  p lánu 
stanovovala  do konce roku 2022, 
bezezbytku a s předstihem splnili. Tím 
pádem nám nevzniká žádné mezidobí, 
které by znamenalo komplikace, například 
ve vašich stavebních projektech. Všechny 
tyto „bubáky“ jsme včasným schválením 
eliminovali. Platnost územního plánu je 
neomezena, platí tedy až do vydání 
nového. Předpokládám, že návrhy prvních 
změn přesto přijdou brzy, protože určité 
priority nás ještě trápí. Mohu na sebe 
p r o z r a d i t ,  ž e  Ú P  b y l  p r o z a t í m 
nejkomplikovanější úkol, který jsem v roli 
starosty řešil. Proto jsem za jeho splnění 
velmi rád a děkuji všem spolupracovníkům, 
kteří se na úspěšném zakončení tohoto 

důležitého a nezbytného projektu podíleli. 
  Kozí dráha. Vím, že téma Kozí dráhy 
rozděluje i společnost v naší obci. Jedna 
polovina l id í  by ráda v iděla vznik 
cyklostezky a druhá chce zachování 
železniční dráhy. Není samozřejmě 
tajemstvím, že já osobně jsem pro vlak, 
proto mám obrovskou radost, že 26. 
března, po sedmi letech, se vlak do Telnice 
opět vrátil. Je mi jasné, že uspokojit oba 
tábory lidí jedním řešením stoprocentně 
nelze, ale určitě můžeme zájmy obou 
skupin propojit a i cyklisté mohou mít z 
opětovného provozu „koziny“ užitek. Akce 
na konci března nám jasně ukázala, že 
hodně lidí je příznivcem vlaku. Zahájit jeho 
sezónu jich přišlo více než tisíc pět set. 
Provoz bude prozatím víkendový – čtyři 
spoje do Telnice a čtyři zpět do Děčína. 
Osobně budu rád, pokud nebudou vlaky v 
budoucnu končit v Telnici, ale dojde k 
obnovení dráhy až do Oldřichova. 

                                         Ing. Jan Doubrava   

  Chcete  p rovozovat  p ro  ostatn í 
spoluobčany také nějakou volnočasovou 
aktivitu? Rádi vám s rozjezdem pomůžeme. 
Stavte se za námi na radnici a vše 
probereme. Čím větší nabídka činností tu 
bude, tím pro nás všechny lépe. A že jsou 
lidé po společenských akcích hladoví, 
čemuž se po té divné době nedá divit, 
ukázal náš tradiční masopust nebo obecní 
ples.
   Milí Telničtí (Varvažovští, Liboňovští a 
Adolfovští nevyjímaje), přeji vám do jarních 
měsíců neuvadající energii, spoustu 
pozitivních přátel kolem sebe, hodně 
slunce a mnoho důvodů k úsměvu, 

   S náměstkem hejtmana Jiřím Řehákem se 
shodujeme v názoru, že víkendovými 
jízdami bychom neměli končit, ale kozí 
dráha by se měla vrátit do denního provozu. 
Tím bychom, jako jedna z mála obcí, měli 
přímo veřejně přístupnou dopravu do tří 
okresních měst. Neusnuli  jsme na 
vavřínech a v současné době se snažíme 
vyjednat dohodu o návaznosti dopravy  
Ústeckého kraje. To je přesně ten společný 
zájem obou skupin, o kterém jsem se 
zmiňoval výše. Má představa, že přijedu do 
Telnice vlakem, s kolem nasednu na zelený 
autobus a ten mě odveze nejen na zadní 
Telnici ale i na Adolfov, by byla zhmotněna 
a rozhodně to není jen mé přání. Každý 
cyklista našeho kraje ví, že po hřebenech 
Krušných hor se jezdí parádně. 
  Aktivity. Bohatství každé obce je 
nezpochybnitelně také ve volnočasových 
aktivitách. Jsem tedy velmi potěšen, že 
mohu oznámit jejich rozšíření. Například 
kroužek keramiky již začal a je o něj veliký 
zájem. Stejně tak bych rád poděkoval 

Renatě Svobodové, která k nám přinesla 
novou aktivitu v podobě kangoo (skákání ve 
speciálních odpružených botách). To však 
není zdaleka vše. Připravujeme aktivity 
nejen pro udržování těla, ale i ducha. 
Chystá se „Kroužek“ angličtiny, dále 
probíhá cvičení paměti Evy Křížové, která 
pracuje s našimi seniory. Bližší informace 
najdete na vnitřní dvoustraně zpravodaje. 
Srdečně děkuji všem, kteří se na akcích 
podílí, protože to jsou hodnoty, které se 
sice těžko vyčíslují, ale přináší do naší 
společnosti obrovské benefity. 

                                                   Váš starosta 

Slovo starosty: Naše bohatství je především v energii, 
kterou dokážeme věnovat ostatním lidem kolem nás 

                                                                                        Andrea Kolínová

 Na Velký pátek se po tříleté přestávce podařilo zorganizovat 
velikonoční dílničky. Účast byla umírněná, alespoň jsme stíhali na 
všech stanovištích. Přišlo mnoho nových tváří, dřívější stálí 
návštěvníci nám během pandemie asi odrostli. Na několika 
stanovištích si účastníci mohli vyrobit velikonoční kraslice a 
různorodé dekorace pro zútulnění svých domovů a potěšení 
koledníků. Těšíme se moc na další ročníky!

Velikonoční dílničky
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KOMUNITNÍ CENTRUM VLNA

Buďte s námi 
 na jedné vlně

Anglický jazyk 1
Lektor: Lenka Linhartová

Kdy: Čtvrtek 16:00 – 17:00

Pro koho: Děti 1. stupeň

Kapacita: max. 8 dětí

Cena: 150 Kč/ hodina

Poznámka: Je nutné se předem nahlásit

Anglický jazyk 2
Lektor: Lenka Linhartová

Kdy:  Pátek 15:00 – 16:00

Pro koho: Děti 2. stupeň

Kapacita: max. 8 dětí

Cena: 150 Kč/ hodina

Poznámka: Je nutné se předem nahlásit

Klub seniorů 
Lektor: Eliška Dostálová

Kdy:  čtvrtek

Kde: Dům s pečovatelskou službou (společenská místnost)

Pro koho: Senioři

Kapacita: Neomezeno 

Cena: Zdarma

Keramika pro děti
Lektor: Eliška Dostálová

Kdy:  Čtvrtek 16:00 – 17:00 hod.

Kde: Komunitní centrum VLNA

Pro koho: děti do 13 let (do 5 let v doprovodu) 

Kapacita: max. 18 dětí

Cena: 360 Kč (duben, květen, červen)

Knihovna
Vedoucí: Iva Konečná

Kdy:  Pondělí a středa 16:00 – 17:00 hod.

Kde: Komunitní centrum VLNA

Pro koho: děti do 13 let (do 5 let v doprovodu) 

Kapacita: max. 18 dětí

Cena: Zdarma

Kroužek modelářů
Lektor: Jiří Bureš

Kdy: Středa 16:30 -  18: 30

Kde: Prostory staré radnice, Telnice 77

Pro koho: Děti i dospělí 

Kapacita: max. 10 osob

Cena: 300 Kč (duben, květen, červen)

Jiří Bureš - tel.: 608 252 852; jambures@seznam.cz

Eliška Dostálová - tel.: 778 094 734; eliska.dostal98@gmail.com

Lenka Linhartová - tel.: 737 559 083

Iva Konečná - tel.: 601 391 462

Sledujte naše facebookové stránky, 
ať vám neutečou víkendové worshopy a jiné akce! 

Kontakty 
na lektory

www.facebook.com/komunitnicentrumvlna 
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Telnický

Dìtský den

PRIHLAS SE NA

WWW.UHELNYMUZ.CZ

ˇ ˇ

4. 6. 2022
od 10:00
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 Parkoviště je vzhledem ke stísněným poměrům navrženo 
s jednosměrným provozem, vjezd na parkoviště je napojen na stávající 
polní cestu a výjezd z parkoviště je napojen na silnici III2482. Parkovací 
stání jsou navržena v počtu 16 ks v režimu šikmého stání, vyhrazené 
parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je 
navrženo v počtu 1 ks v režimu kolmého stání. 

                                                                                  Ing. Jan Doubrava 

 V současné době projektant dodělává výkresy, tak aby vše bylo 
připraveno v co nejkratší době zažádat o stavební povolení a následně 
o dotaci pro samotnou výstavbu. Byl bych velmi rád, kdyby vše bylo 
připraveno na jaro roku 2023 pro samotnou výstavbu. 

  Myslím, že jedno z nejhorších dopravních míst v obci je u tzv. 
pětidomí. Majitelé domů nemají kde nechávat svá vozidla, tak parkují 
před domem, kde je silnice ve zmíněném místě úzká. Proto jediným 
řešením dle našeho názoru je vytvořit nové parkovací plochy přes potok 
a tím zajistit bezpečný průjezd. Nové parkovací plochy jsou navrženy 
v současné době v zatravněné, křovinami zarostlé ploše mezi korytem 
Telnického potoka a polní cestou, vedoucí do místní části Liboňov. 

Nové parkovací plochy u pětidomí
  Covidová opatření jsou již naštěstí minulostí, tak proč neudělat 
obecní ples. V pátek 22.4.2022 jsme měli konečně příležitost 
uspořádat obecní zábavu v našem kulturním domě. Taneční sál byl 
naprosto obsazen a k tanci hrála skupina MANE. Děkujeme všem 
sponzorům za přispění do tomboly. 

Kulturní dům byl plně obsazen



  Ukázalo se, že lidem se stýská po větších společenských 
setkáních, neboť i přes poměrně nepříznivé počasí – déšť a zimu – 
byla účast opravdu silná a účastníci se nebáli dát prostor svým 
fantaziím, protože masky byly vskutku rozmanité, z různých 
koutů světa, dějin i živočišných a pohádkových říší. To také bylo 
sladce odměněno v soutěži masek, letos si ceny v podobě čokolád 
a plyšových medvědů odnesli „mašinky“ a Křemílek s 
Vochomůrkou.
  Také v tomto roce bylo postavám v průvodu u mnohých dveří a 
vrátek nabídnuto občerstvení ze štědrých domácností, kterým 
tímto patří srdečný dík za podporu. Možnost občerstvit se jsme 
měli i na závěr průvodu u telnického nádraží, kde jej pro všechny již 
tradičně zajišťovali telničtí hasiči a pár dobrovolníků, za což jim 
rovněž patří veliké poděkování.
  V neposlední řadě okrašlovací spolek děkuje všem účastníkům a 
spřízněncům, ať už vložili úsilí do vymýšlení masek, nebo třeba do 

výroby domácích klobás a jiných dobrot, protože nám dávají 
naději, že z podobných akcí se v Telnici stávají pevné a oblíbené 
tradice, jež spoluvytvářejí příznivější obraz naší obce. Věříme, že 
nadále nebude nic bránit ani realizaci dalších vítaných kulturních 
a sportovních akcí, a budeme se moci těšit na dílničky, Den dětí, 
Noc kostelů, různá promítání, Telnický Kecky, a mnoho dalších.
                                                                                  Andrea Kolínová

  Ještě na začátku roku 2022 vzhledem ke stále trvajícím 
protiepidemickým opatřením asi nikdo moc nedoufal, že už na 
konci února se po dvouleté přestávce podaří poměrně narychlo 
zorganizovat v Telnici masopustní průvod. Organizátoři – 
okrašlovací spolek, hasiči, obec - však dospěli k názoru, že 
venkovní akce by již neměla znamenat výrazné ohrožení a 26. 
února ji uskutečnili. 
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                                     ředitelka MŠ Telnice

   Březen je měsícem knihy, navštívili jsme i 
místní knihovnu, kde jsem si prohlédli, jak 
to na takovém místě vypadá. Viděli jsme, že 
je zde mnoho knih, které si mohou nejen 
děti půjčit a po přečtení zase vrátit. 

  Víme také, že zima nepřináší jen radosti, 
ale také starosti. Třeba zvířátka mají velkou 
starost o to, aby si vůbec našla něco k 
snědku. Skřítek Telníček nám vyprávěl o 
krmelci, který je nedaleko školky a my se k 
němu tedy vypravili zvířátkům trochu 
přilepšit. Teď už víme dokonce i jaké 
dobroty zvířátkům dávat nemáme a jaké 
naopak můžeme. Nezapomínáme ani na 
ptáčky a pro ně jsme vyrobili krmítka. 
  Velkou novinkou je keramická dílnička 
přímo u nás v Telnici. Máme z ní velkou 
radost. Na výrobu z hlíny máme víc času, 
protože ho neztrácíme dojížděním až do 
Ústí nad Labem a hlavně s námi už vyrábí 

všechny děti. Prvním výrobkem bude 
ovečka.

   Ale nejvíc se nám líbí dny, kdy můžeme do 
školky přijít v maskách. K tomu je v tomto 
období jako stvořený masopust. Ve školce 
jsme ho oslavili tancem, soutěžemi, 
m a l o v á n í m  n a  o b l i č e j  a  v ý r o b o u 
karnevalových škrabošek.
  Zimu máme v zádech a barevné jaro před 
námi. A o tom, jak si ho užily děti od skřítka 
Telníčka si povíme zase příště. 

  Jaro už nám zaklepalo na dveře, otvřelo 
vrátka našich zahrad a tak můžeme pomalu 
odkládat zimní oblečení. My se však za tou 
zimou ještě trochu poohlédneme. 

  Letošní zima nebyla bohatá na sníh, ale 
přeci jen jsme si ho trochu užili. Rádi si se 
sněhem hrajeme, koulujeme se, stavíme 
sněhuláky, jezdíme na ježdíku. Sníh se u 
školky ne a ne udržet a tak jsme v lednu 
vyrazili na výlet na Zadní Telnici, kde jsme si 
s ježdíky na sněhu užili až až. Protože se 
letos konala zimní olympiáda, tak si i o ní 
děti vyprávěly. Dokonce si ve školce 
vyzkoušely lyžování, běžkování, skibob i 
předávání olympijského „ohně". A nesmíme 

zapomenout ani na to, že některé děti z 
naší školky jezdily s paní učitelkou bruslit 
na zimní stadion. 

                                      Kateřina Bakešová, 

  Co se tedy ve školce celou zimu dělo? 
Hodně jsme cvičili, zpívali, vyráběli, 
malovali a učili se o všem kolem nás.

Zima byla chudá na sníh, ale bohatá na zážitky 

Telnický masopust 2022
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  Závěrem čekal na každého, kdo přidal ruku 
k dílu, výborný kotlíkový buřtguláš. Tedy 
povím vám, byla to fuška. Ale co, správný 
guláš musí být trošku připálený. Byl 
výborný, i porotci to uznali a dali nám plné 
bodové ohodnocení.

  A ti starší, ti letos skládali zkoušky ze 
strojníka, kronikáře a cvičitele. Strojník 
musí znát veškerou techniku u zásahu, 
optickou signalizaci na dálku či hasičské 
vybavení. Kronikář se učil historii sboru, 
složení výboru či jak správně vést kroniku. 
A cvičitel se snaží o to nejlepší udržení 
fyzické zdatnosti své jednotky. A pokud 
máte jednotku, jako byla ta naše, složení 
této zkoušky je velmi náročné. A jak naši 
adepti dopadli? Můj závěr je, celkem 
vydařené zkoušky. Někteří bohužel svou 
zkoušku nesložili, ale většina mladých 
hasičů jí zvládla. No a pro ty, komu se 
odborky nepodařily, se svět nezbořil, 
dostanou další šanci.

  Stanoviště prověřila jak znalosti 
závodníků, tak i jejich šikovnost. Pro 
přípravku byl připraven hod míčkem a pro ty 
starší střelba ze vzduchovky. Následovaly 
uzle, první pomoc od zavázání ruky, přes 
přenos zraněného až k určování příznaků u 
různých zdravotních potíží či úrazů. Dále se 
závodníci potrápili se základy topografie – 
useverňování mapy či určení azimutu. 
Dalším náročným tématem byla požární 
ochrana – určování správného použití 
ručního hasicího přístroje i pojmenování 
technických prostředků. Na poslední 
zastávce čekalo prověření  tělesné 
zdatnosti – přípravka přecházela úzkou 
lavičku, mladší a starší kategorie zdolávaly 
závěsnou lávku a dorostenci přeskakovali 
vodní příkop.

 Závěrem patří všem závodníkům velká 
gratulace a všem pomocníkům velké 
poděkování. Jste všichni opravdu skvělí.
                                            Radka Böhmová

   A jak jsme uspěli? Začneme nejmenšími, 
kteří si vyzávodili 5., 14. a 19. místo. V 
kategorii mladší získali závodníci z našeho 
sboru 8. místo a starší 3. místo. Dorostenky 
získaly 1., 2., 5. a 9. místo.

  Týden poté se konal Závod požárnické 
všestrannosti. Motto těchto závodů na 
Úžíně bylo  - z bláta do louže. Opravdu 

doslova. V tuto neděli, kdy bylo počasí 
všechno možné, jen ne přívětivé, plnily 
všechny dětské věkové kategorie od 
přípravky po dorost úkoly na téměř dvou 
kilometrové trati.

  Občas je potřeba naučit mladé hasiče i 
nějaké hasičské znalosti. Proto existují 

odborky a i ty máme pro letošní rok 
odškrtnuty. A nebyl to žádný apríl, i když je 
skládali 1. dubna. Co jsou odborky? Na 
vysvětlení: Je to škaredá hasičská teorie, 
která je však potřeba. Odborky jsou 
rozděleny pro mladší a starší věkovou 
kategorii. Naše mladší hasičátka letos 
plnila preventistu juniora. Musela se naučit 
použití důležitých telefonních čísel. 
Zjistila, co všechno si musí obléknout hasič 
k zásahu, nebo nejčastější příčiny vzniku 
požáru. Ani nechtějte vědět, co všechno 
jsme se dozvěděli.

  To, že jsou telničtí hasiči odvážní, víme už 
dlouho, o tom, že jsou šikovní, se 
přesvědčujeme každou chvilku a o tom, že 
si umí uvařit obídek v polních podmínkách, 
jsme se přesvědčili zkraje března.
  Mladí hasiči od přípravky po dorost se 
vydali zápolit do Stebna a ukázat všem, že 
nejsou žádní břídilové. A taky že dokázali – 
vyjma nejmenší přípravky, která měla na 
trati doprovod, zdolat trať sami a 
představte si - nikdo ani nezabloudil. Po 
t rat i  čeka la  na  závodníky  z rádná 
stanoviště. Určování stop zvěře, stromů, 
technických prostředků či ohňů je běžná 
záležitost, ale pokud se k tomu přidá 
kreativita kolegů ze Stebna, hned je vše 
těžší a zajímavější. I jeden z nejtěžších 
úkolů - určování vzdálenosti, zvládli naši 
dobře, pouze s malou ztrátou bodů. Jako 
další zpestření bylo nahlášení události na 
tísňovou linku 112. Mimochodem i toto 
stanoviště zvládla všechna naše družstva 
na výbornou. Plastiky z přírodních 
materiálů byly též originálně zajímavé. 

Zima ani mráz naše šikovné hasiče nezastaví
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STRANA 8

SLUŽBY

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 2022, 

UZÁVĚRKA 27. KVĚTNA 2022.

Okrašlovací spolek 
děkuje 

rodině pana Gruse 
za příspěvek 

na obnovu kostela 
sv. Josefa.

KULTURA A SPORT

Kino Telnice 

Workshop - Vytvoř si svůj lapač snů

Rybník Oprám ve Varvažově

Komunitní centrum Vlna

    4. 6. 2022 od 10 hodin
DĚTSKÝ DEN A UHELNÝ MUŽ

Rybník Oprám ve Varvažově

    7. 5. 2022 od 10 hodin

    11. 5. 2022 od 17 hodin
Myši patří do nebe, animovaný film

    28. 5. 2022
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Provozní dny a hodiny:

Středa: 14:00 - 16:00
Sobota: 9:00 - 11:00

    DOVOZ MATERIÁLU VW TRANS.

    VYUŽITÍ MALOTRAKTORU

Pondělí: 14:00 - 16:00 

    SBĚRNÉ MÍSTO

75,- Kč/započatých 15 min. bez DPH

18,- Kč/km bez DPH

Od 1. 4. do 30. 11. 

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

Občané mají možnost získat 
prostřednictvím CZECH POINTU

Třídění  je stanoveno provozním řádem!

Pořezané dřevo 700,- Kč/m bez DPH

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

Středa:   16:00-17:00 

E-mail: knihovna@obec-telnice.cz

    PRONÁJEM SÁLU 
V KULTURNÍM DOMĚ

3 000,- Kč /den (akce)

Tato služba je přístupná veřejnosti 
v kanceláři radnice u pí. Konečné, 
Tel.: + 420 478 571 246.

    VEŘEJNÁ KNIHOVNA

Letní období 
1 500,- Kč /den (akce)

Samo těžba 300,- Kč/m bez DPH

Zimní období

    PRODEJ DŘEVA 
Z OBECNÍCH POZEMKŮ

    CZECH POINT

Pondělí:  16:00-17:00

výpisy z rejstříku trestů, katastru 
nemovitostí, živnostenského

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

KRIZOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

PODĚKOVÁNÍ
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