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Dětský den byl letos termínově spojen s Uhelným mužem a probíhal po lesních cestách kolem Oprámu. Všichni organizátoři mají
v jeho přípravě již letitou praxi, a proto se velmi brzy ukázalo, že šlo o špičkově připravenou akci. Potvrzuje to i účast desítek rodičů
s dětmi. Všichni organizátoři zaslouží pochvalu za přípravu a největší odměnou jim byl radostný úsměv na dětských tvářích. Bohatý
a nápaditý program, občerstvení a mnoho cen přilákalo nejen Telnické, ale i přespolní návštěvníky. Tato akce má opravdový smysl.

Kompostéry a štěpkovač pro obec dávají smysl
Zastupitelé obce na svém dubnovém
zasedání odsouhlasili přijetí dotace na
kompostéry. Obec následně zažádala o
dotaci. Jde o projekt za zhruba jeden
milion korun. Osmdesát procent by
poskytlo ministerstvo a obec by se na
financování podílela dvaceti procenty ze
svého rozpočtu. Současně s kompostéry
by obec pořídila štěpkovač za traktor.
„Každý dům v obci včetně rekreačních
objektů dostanou svůj kompostér.
Nebudou žádat, vše zařídíme na obci a o
velikosti kompostéru bude rozhodovat
velikost budovy,“ vysvětluje starosta
obce Jan Doubrava.
Vedení obce velmi záleží na
udržitelnosti projektu, takže kompostéry
budou kvalitní a počítá se s jejich

provozuschopností v řádu více let. Půjde
o rychlokompostéry, to znamená, že se v
nich biomasa bude rozkládat mnohem
rychleji a kvalitněji než v běžných
levných kompostérech. Rozklad
kompostovaných složek na zeminu se
předpokládá řádově v délce šesti měsíců.
Proč tento projekt? Odpovídá opět
starosta obce: „Jde nám o to, aby
bioodpad, který produkujeme v obci, byl
nadále využitelný a nekončil v nádobách
pro směsný odpad, což ho samozřejmě
znehodnocuje a celkově prodražuje
odpadové hospodářství v naší obci.“
Po převzetí kompostérů majiteli domů
proběhne v obci seminář, který tuto
problematiku všem zájemcům přiblíží a
kompostování a následné využití

rozpadlé biomasy bylo co
nejefektivnější. V současné době je
vypisováno výběrové řízení na
dodavatele a v příštím roce v jarním
období by kompostéry měly být lidem k
dispozici. V rámci této akce obec pořídí
kvalitní štěpkovač za traktor. Souvisí to
se zpracováním větví a popřípadě
následným využitím štěpky právě při
procesu kompostování. „Slibujeme si
tímto krokem velký úbytek dřevního
odpadu, který se hromadí v našem
sběrném dvoře a samozřejmě další
využití štěpky přináší obohacení
prostředí, místo toho, aby větve
například skončily na skládce
komunálního odpadu,“ uzavírá celkovou
myšlenku Jan Doubrava.
dh

Nový chodník přinesl Obec poskytne
komfort a bezpečí
bezúročnou půjčku
pro chodce
na kotle
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Nový chodník přinesl komfort a bezpečí pro chodce
Obec podle předem stanoveného plánu
dokončila výstavbu nového chodníku.
Cílem projektu bylo od začátku zvýšení
komfortu a bezpečnosti chodců, kteří
míří od radnice směrem k mateřské škole.
Doposud nebyli chodci nijak odděleni od
projíždějících vozidel a úsek nebyl
zdaleka tak bezpečný, jak by si vedení
obce představovalo. S výstavbou
chodníku se situace změnila a zlepšení je
ihned znát, i když největší posun bude
znát v zimním období.
„Chtěl bych touto cestou velice
poděkovat Martinovi Hřebíkovi, který si
vzal celý tento projekt pod patronát a od
samého počátku až po kolaudaci se
stavbou velmi intenzivně zabýval,“
ocenil starosta obce Jan Doubrava.
Reakce od našich spoluobčanů jsou
vesměs kladné, zejména rodiny s dětmi
chodník oceňují. Nyní se začne pomalu
připravovat fáze dvě, kdy je v plánu
pokračovat s chodníkem výše. Nebude to

samozřejmě hned. Dalším dílčím cílem je
chodník ke kostelu. Proto je zakončení
chodníku u Pětidomí řekněme ne zcela
standardně provedené a je to právě kvůli
tomu, že se do budoucna počítá s
napojením druhé etapy.
„Jediné co mne s dokončenou
výstavbou chodníku mrzí, je volná plocha
ve spodní části, kdy jsme se nedomluvili s
manželi Zajíčkovými, ale věřím, že se do
budoucna domluvíme a s druhou etapou
bychom tento nedodělek také vyřešili,“
podotýká starosta obce.
dh
Na tento projekt byla poskytnuta
dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP).
Cíl projektu je plně v souladu se
STRATEGIÍ KOMUNITNĚ VEDENÉHO
MÍSTNÍHO ROZVOJE MÍSTNÍ AKČNÍ
SKUPINY LABSKÉ SKÁLY PRO OBDOBÍ
2014 – 2020.

Na začátku května proběhl i přes téměř mrazivé počasí
v podloubí telnického nádraží první bazárek, kde se dala prodat
i koupit spousta rozličných věcí. Nabízela se zde domácí výroba
sladká či slaná, z kuchyně i ze zahrádky, hračky i oblečení
rozličných velikostí. Dobrovolné vstupné, které se nashromáždilo
v kapličce, bylo předáno do „Spolkové“ kasy a bude využito ve
prospěch zvelebení kaple sv. Josefa. Ani krabice pro azylový dům
nezela prázdnotou. Vše bude předáno a odvezeno. Děkuji všem,
kteří přišli a přispěli do kasičky i pro potřebné. Budete-li mít zájem
prodat téměř cokoli, je to možné v neděli 23. 6. mezi desátou
a dvanáctou hodinou opět na nádraží.
Radka Böhmová

Noc
kostelů

Tradiční Noc kostelů, kterou již popáté pořádal Okrašlovací
spolek Telnice v kapli svatého Josefa, proběhla v pátek 24. 5.
2019. Doprovodný program byl opět bohatý: nejprve byly
promítány fotografie ze starší i nedávné historie mapující historii
HZS Telnice. Návštěvníci měli možnost zavzpomínat na dobu
svého dětství či mládí, připomenout si tváře kamarádů
a známých. Shromažďování a zveřejňování starých fotografií se
členové Spolku věnují dlouhodobě, a i díky pozitivnímu ohlasu
v tom jistě budeme pokračovat.
Po fotografiích následoval koncert Pěveckého sboru Tisá. Tento
sbor zpěváků z nedaleké obce u nás nevystupoval poprvé, a opět
se jednalo o krásný zážitek. Poslechli jsme si písně barokní, lidové,
ale i třeba černošské spirituály. Čtyři desítky přítomných
posluchačů odměnily vystupující dlouhým potleskem.
Na promítání filmu, naplánované po koncertu, již pro nedostatek
zájemců nedošlo. Již teď ale víme, že film promítneme
v náhradním termínu v průběhu léta. Určitě vás o této akci
budeme včas informovat.
Noc kostelů se vydařila. Spokojení návštěvníci jsou pro nás
motivací a zároveň potvrzením toho, že má smysl tyto kulturní
akce organizovat a nabízet i v budoucnu.
Jan Holub
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Slovo starosty: „Vím, že v obci žijí šikovní lidé”
Vážení spoluobčané, přátelé,
možná se budu opakovat, ale opět
musím podotknout, že máme v obci
spoustu šikovných a činorodých lidí,
kteří bez ohledu na odměnu dokáží
připravit pro své spoluobčany a mnohdy i
pro „přespolní“ velmi zajímavé
společenské akce. Nechci přímo
jmenovat, protože bych určitě na někoho
zapomněl a potom by mne to mrzelo,
takže pouze obecně. Děkuji všem, kteří
se organizačně na akcích v obci podílí, ať
už je připravuje jakákoli organizace či
spolek.
Samozřejmě ale musím také poděkovat
našim obyvatelům, kteří se přijdou bavit
a svou přítomností dají těmto událostem
smysl. Ještě jednou děkuji a jsem na vás
všechny pyšný. Čerstvě za sebou máme
pálení čarodějnic, setkání seniorů a také
dětský den v rámci Uhelného muže.
Pálení čarodějnic bylo úžasnou a
prověřenou akcí, kde se dá dopředu
vsadit vždy na úspěch. Setkání seniorů
jsme nyní pojali trošku nově, a sice
posezení proběhlo venku v prostorách
nádraží a bylo spojené s příjemným
grilováním. Myslím si, že se ukázalo, že je
to dobrá cesta. Není proč být zavřený

uvnitř za krásného počasí - můžeme
prostory nádraží, které postupně
prochází koncepční změnou, plně
využívat. Dětský den na Uhelném muži
se povedl. Počasí nám přálo, přišly
spousty lidí a největším poděkováním
pro nás bývá úsměv na tvářích dětí a to se
myslím naprosto podařilo splnit.
Pojďme k běžným událostem v obci. Ne
vše je vždy růžové a my na radnici se před
problémy neschováváme, ale snažíme se
je řešit co nejrychleji a nejlépe. Došlo k
úpravě provozu v obecním sběrném
dvoře. Praxe nám ukázala, že nelze mít
toto místo volně přístupné bez kontroly.
Proto jsme provedli opatření, která by
měla neukázněnost některých lidí
napravit. Sběrný dvůr vám vždy v
provozní době otevře pověřený pracovník
obce. Stačí si zavolat na telefonní číslo
778 094 689. Po vyložení odpadu bude
dvůr opět uzamčen.
Ještě malá poznámka k nedělím. Obec
má v platnosti vyhlášku na dodržování
nedělního klidu. Myslím si, že její
existence je pochopitelná a v některých
sousedských soužitích opravdu
potřebná. Dodržujte prosím o nedělích
klid a nedávejte důvody pro sousedské

neshody.
Další události, jako je dostavba
chodníku, kotlíkové dotace a pořízení
kompostérů, najdete ve zpravodaji v
samostatných článcích.
Blíží se prázdniny a dovolené, takže
dětem přeji, aby si v době velkého volna
řádně od školy odpočinuly a aby prožily
spoustu krásných letních dobrodružství.
Nám dospělákům přeji zasloužený
odpočinek v době dovolených. Využijte
letního času k aktivitám, které vám
pomohou nasbírat sílu a energii na další
část roku.
váš starosta
Ing. Jan Doubrava

Venkovní setkání seniorů mělo skvělý ohlas

Ve čtvrtek 30. 5. bylo podloubí
telnického nádraží svědkem sešlosti
spousty seniorů. Naštěstí nám počasí
přálo, všechny plány klaply a Obec
Telnice ve spolupráci se sociální komisí
uspořádala pravidelné letní setkání
seniorů na netradičním místě

s netradičním programem.
Po přivítání všech přítomných starostou
obce Ing. Janem Doubravou zahájily
večer svým úžasným zpěvem děti ze
sboru Ústecké Bambiny z DDM Ústí nad
Labem. Poté, co jsme se všichni naladili
na hudební notu a děti se rozjely do svých
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domovů, provázela nás celým večerem
kapela PL Tandem.
Děkuji všem, kteří přispěli ke zdárnému
průběhu celé akce, za pomoc při
organizování, hasičům za grilování
a potřebnou obsluhu.
Radka Böhmová
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Obec poskytne bezúročnou půjčku na kotle
V nedávné době vám byl do poštovní
schránky doručen leták, který se týká
„kotlíkových dotací“. „Myslíme to
opravdu vážně, obec vám může díky
dotačnímu programu půjčit peníze na
výměnu zdroje tepla,“ potvrzuje starosta
obce Jan Doubrava a dodává, že není
žádná ostuda vzít si půjčku na pořízení
kvalitního kotle.
Jde o bezúročnou půjčku a jedinou

podmínkou je zažádat o kotlíkovou
dotaci na Krajském úřadu, přičemž první
splátkou bude právě celá kotlíková
dotace. Takže každý zájemce si zařídí
kotlíkovou dotaci, na kterou obec půjčí
bezúročnou půjčku. Maximální měsíční
splátka obci bude dva tisíce korun, přes
tuto hranici se splátka nikdy nedostane.
„Myslím si, že tento produkt je díky
bezúročné půjčce velmi dostupný a že si

ho ze mzdy bude moci dovolit téměř
každý,“ vysvětluje starosta obce. Nikde v
půjčce není uvedeno, jaká je maximální
doba splátek, takže se dá bez problémů
rozpočítat do více let tak, aby to žadatele
příliš finančně nezatížilo. Nyní obec
zjišťuje, kolik občanů by o tento produkt
mělo zájem, proto neváhejte a
postupujte podle instrukcí na letáčku a
ozvěte se co nejdříve.
dh

Poslední vlna kotlíkové dotace s možností bezúročné půjčky
S chystanou poslední etapou
kotlíkových dotací Statní fond životního
prostředí (SFŽP) zahájil pilotní projekt
kotlíkové půjčky. Cílem je motivovat k
výměně neekologického kotle i
domácnosti s nižšími příjmy a zlepšit
kvalitu ovzduší. Program Kotlíkové
půjčky bude probíhat pouze ve třech
krajích republiky. Půjčku ve výši až
200.000,- Kč bude poskytovat obec a je
určena žadatelům, kteří nemají finanční
prostředky na výměnu nevyhovujícího
kotle. Půjčka jim pomůže překlenout
období mezi realizací výměny kotle a
vyplacením kotlíkové dotace, která činí
až 127.500,- Kč. Je to tedy poslední
možnost získat nemalý finanční obnos
na výměnu nevyhovujícího kotle.
Nejprve několik řádků o kotlíkové
dotaci. Dotace je určena na výměnu
neekologických kotlů na tuhá paliva 1. a
2. emisní třídy (tyto kotle nebude možné
od 1. 9. 2022 používat). Nevyhovující
kotel lze vyměnit za plynový
kondenzační kotel, kotel na biomasu
nebo tepelné čerpadlo. Nebudou
podporovány kotle na uhlí, ani
kombinované kotle. Výše dotace činí až

127.500,-. Další podmínky poskytnutí
kotlíkové dotace bude se zájemci o
výměnu řešit kotlíkový specialista.
Jak bude vše probíhat ze strany obce?
Klíčovým momentem se je rozhodnutí
obce, zda se bude chtít do programu
kotlíkových půjček zapojit, v případě, že
se obec nebude chtít zapojit, není možné
o kotlíkovou půjčku žádat. Pokud se obec
do programu zapojí, zajistí kotlíkového
specialistu, provede průzkum, jaký je
zájem o půjčku a na základě průzkumu
podá žádost na SFŽP. SFŽP poskytne obci
finanční prostředky na půjčky a zajištění
kotlíkového specialisty. Obec po
schválení kotlíkové dotace poskytne
půjčku občanovi a vyplacená kotlíková
dotace bude první splátkou půjčky. Obec
splacené peníze od občanů nemusí SFŽP
vracet, pokud je použije na realizaci
projektů vedoucí ke zlepšení životního
prostředí (např. zateplení MŠ, ZŠ,
budování zdrojů pitné vody, hospodaření
se srážkovou vodou, obnovitelné zdroje
energie).
Jak vše proběhne ze strany
zájemce/občana? Zájemce co nejdříve
kontaktuje kotlíkového specialistu, ten

zjistí, zda zájemce splňuje základní
požadavky kotlíkové dotace. Kotlíkový
specialista pomůže občanovi s veškerou
administrativou spojenou s kotlíkovou
dotací a půjčkou. Zájemce si vybere
realizační firmu a po schválení kotlíkové
dotace mu bude poskytnuta kotlíková
půjčka a bude tedy moci začít s realizací
výměny zdroje. Po realizaci bude
občanovi vyplacena kotlíková dotace,
která bude současně první splátkou obci
a dále bude občan splácet dle podmínek
stanovených ve Smlouvě o půjčce.
Kdo je kotlíkový specialista? Pracovník
či dodavatel, který pomáhá obci s
průzkumem zájmu o výměnu. Poskytuje
asistenci domácnostem (doporučuje
vhodná řešení výměny kotle, pomáhá s
vyřízením dotace a půjčky). Náklady na
jeho činnost budou hrazeny z podpory od
SFŽP.
Věřím, že společně dospějeme k lepšímu
ovzduší v našich obcích.
V případě zájmu o výměnu či dotazů
kontaktujte:
Ing. Jaroslava Kajzrová (Galbavá)
+420 728 848 508
galbava.jar@gmail.com

V úterý 30. 4. od podvečerních hodin do hluboké Svatojakubské noci rejdily malé i větší čarodějnice na svých létajících strojích v
okolí Oprámu na Varvažově. Nejdříve čarodějnická omladina musela rozhýbat svá těla při různých soutěžích, které byly rozprostřeny
v okolí vysoké májky a připravené vatry. Slet to byl pořádný. Šlehající plameny zářily na veškeré lidské hemžení při klábosení, opékání
i tančení a všichni byli spokojení. Vlastně všichni ne. Jedna čarodějnice, ta nejhorší ze všech, byla obětována ohni. Tento oheň
zažehly tři malé výherkyně o nejdůmyslnější čarodějnou masku. Ale žádný strach, za rok se s obětovanou opět shledáme. Takový je
koloběh přírodních zákonů. Poděkování patří každému, kdo jakkoli přispěl ke zdárnému průběhu akce.
rb
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Telničtí hasiči se nedokáží nudit, i kdyby chtěli
Posuďte sami, zda je možné, aby se
jakýkoli telnický hasič dokázal nudit. Za
necelé dva měsíce jsme se zúčastnili 12
závodů či ukázek našich dovedností.
Vyřádili se úplně všichni, kdo chtěli řádit,
počínaje přípravkovými dětičkami až po
„staré kmety“. Náročné jaro, ale nádherné
jaro protkané spoustou medailového kovu.
27. 4. jsme se po předešlém vydatném
dešti vydali závodit, abychom ještě více
pokropili chabařovické hřiště výkony v
požárních útocích. V kategorii mladších
bylo úžasných 11 závodních týmů a naši
telničtí bojovníci vybojovali 7. místo. Starší
mladí hasiči na tom byli o mnoho lépe. V
této kategorii startovala pouze 4 družstva.
A protože naši jsou skvělí, tak si domů
odváželi zlato. Protože bylo velice málo
startovních družstev v dorostenecké
kategorii, vedoucí se domluvili, že jim to
vítězství jen tak úplně nikdo nedaruje.
Svými úžasnými výkony vedoucích jsme
tedy potěšili všechny děti. Spojili jsme své
síly s vedoucími z Petrovic a vybojovali 4.
místo.
Jen o pouhý den později se opět
nastartovala hasičská technika a vyrazilo
se do Malého Března na další dvě soutěže.
Sobotní útoky nám nestačily, a proto jsme
se vydali přes vodu, abychom získali další
cenné zkušenosti a někteří z nás i trofeje.
Závodilo se v následujících disciplínách O pohár starosty OSH ČMS Ústí n. L. v
požárním útoku a O pohár starostky obce
Malé Březno v útoku CTIF. Hasičské
odvětví náročné, ale nádherné. A výsledky:
V kategorii mladší jsme vybojovali 4. a 6.
místo, starší úžasné 1. a 2. místo a
dospěláci 2. místo.
Následující sobotu 4. 5. slavili všichni
hasiči svůj svátek, byl Den hasičů a my
oslavovali, jak jinak, než po hasičsku.
Přípravka měla ukázku činnosti na
cyklozávodu na Miladě. Předváděla svou
verzi železného hasiče, za kterou sklidila
obrovský úspěch a potlesk od
přihlížejících.
I přes velikou nepřízeň počasí se několik
dětí vydalo závodit ve Lhenickém dvojboji,
který se skládal ze "suchého" útoku a
souboje jednotlivců v běhu na 60 a 100
metrů s překážkami. V tento den ale
především soupeřil každý sám se sebou,
aby s prokřehlými prsty a chladem až v
kostech zvládl svůj úkol. A že ho zvládl
úplně každý. V našem týmu nikdo nic
nevzdal, nebyl žádný úraz ani
diskvalifikace. Nyní fakta: Celkem bylo na
startu 247 závodníků z toho telnických 9,
kteří běhali v kategoriích mladší chlapci,
starší dívky i chlapci, dorost chlapci a

starší dorost dívky a ženy. Umístění našich
sportovců jednotlivců je následující: 2., 7.,
12., 13., 13., 14., 15., 15., 26. příčka ve své
kategorii. Obrovská poklona za výkony, za
medailové obzvláště. Sečteme-li výsledky
z jednotlivců a přičteme výsledek z útoku,
náš tým se umístil na celkově úžasném 5.
místě.
11. 5. zavolaly Ryjice – dospěláci, pojeďte
vypustit páru. A dospěláci tedy uposlechli
volání a vyrazili. Útok z vozidla se nám
podařil a my i přes nepřízeň počasí
vybojovali pohár uzavírající první stovku
získaných pohárů malými či velkými členy
našeho sboru. Přesně tak, pod houkajícím
a blikajícím majákem jsme si zajeli pro
pohár za 3. místo na Memoriálu Petra
Hory.
Je sobota 18. 5. a soutěžechtiví hasiči se
sjeli na okresní kolo Celoroční činnosti
dorostu a Požárního sportu pro dospělé, na
hřišti ve Svádově. Abychom po ránu
neprochladli, začalo se lajnovat a chystat
překážky. Na prázdném hřišti se přeci
závodit nedá. Běhaly se samé náročné
disciplíny – jednotlivci si zdolávali 100 m s
překážkami i dvojboj a týmy ještě štafetu 4
x 100 m a požární útok. Dorostenci si
napsali znalostní testík. A s jakými
výsledky jsme se vrátili domů? Zde je
umístění: Milan 5. místo, Honza 7. místo,
Anička s Luckou mají zlatou medaili a
smíšený telnický tým dospěláků též 1.
místo ve svých kategoriích. Tím, že Anička
vyhrála ve své dorostenecké postupové
kategorii, získala právo nás reprezentovat
v krajském kole této soutěže v Děčíně.
Jen o pouhý den později 19. 5. stejné
hřiště přivítalo ty úplně nejmenší možné
hasičské bojovníky na jejich soutěži
„Plamen pro přípravku“. Celoroční činnost
přijelo zakončit 25 družstev v těchto
disciplínách: požárnický kuželník, zásah
džberovou stříkačkou na cíl a štafeta 3 x
20 m s překážkami. Naše hasičátka
nemohla chybět a vybojovala si 23., 17. a 9.
místo. Nakonec pět našich chlapců
soutěžilo v běhu jednotlivců na 40 m s
překážkami. Zaběhli si pro tato umístění:
Kubíček 8. místo, Maty 10. místo, Domča
13. místo, Maxík 20. místo a Lukášek 22.
místo. Dětičky nám udělaly velikou radost.
Posbírali jsme cenné zkušenosti a zážitky z
fajn dne a teď už vyčerpaní malí i velcí
hasiči nabírají síly na další víkend - to
budou soutěžit naší větší kamarádi.
25. - 26. 5. a hřiště ve Svádově znamená
pro hasičské děti jediné - Okresní kolo hry
Plamen. Nejnáročnější sportovně hasičský
víkend. Celou sobotu i neděli naše děti z
SDH Telnice závodily spolu se svými

SDH

vrstevníky z celého okresu na hřišti ve
Svádově, aby ukázaly co v nich je. A že se
opravdu předvedly. Během tohoto víkendu
se závodilo v těchto disciplínách: štafeta 4
x 60; štafeta požárních dvojic; štafeta
CTIF; požární útok CTIF a královská
disciplína - požární útok. Protože je to
závěr celoroční činnosti dětí, do celkového
výsledku se započítává i zpracování
kroniky a umístění z dubnového závodu
požární všestrannosti. A jak to všechno
dopadlo? Kategorie mladších ZPV 6.
místo, PÚ 1. místo, štafeta 8. místo, ŠPD 1.
místo, štafeta CTIF 4. místo a PÚ CTIF 3.
místo. A výsledek snažení – získali
BRONZOVOU MEDAILI.
Kategorie starších jsou výsledky
následující: ZPV 1. místo, PÚ 2. místo,
štafeta 4 x 60m 2. místo, ŠPD 4. místo,
štafeta CTIF 2. místo a PÚ CTIF 1. místo. A
těmito výsledky vybojovali STŘÍBRNOU
MEDAILI. Vybraní závodníci poměřili ještě
své síly v nedělním závodu jednotlivců na
60 m s překážkami – Memoriál J. Rohleny.
Naše SDH reprezentovali následující
sportovci: v kategorii mladších se kluci
umístili takto: Míša 2. místo, malý Štěpa 3.
místo, Mára 4. místo, Krýša 5. místo, velký
Štěpa 23. místo; v kategorii starších Klárka 2. místo, Bára 4. místo, Domča 7.
místo, Páťa 8. místo. Abychom při
vyhlášení neměli málo skvělých umístění,
tak přidám ještě výsledky z hodnocení
prací v soutěži Požární ochrana očima dětí,
kde získaly Anička a Barča 1. místo ve
svých kategoriích a celý tým mladších též
1. místo za sborovou společnou práci.
A na závěr skvělá zpráva - Anička jede na
republiku!!!! 10. 6. totiž proběhlo krajské
kolo Celoroční činnosti dorostu na
atletickém stadionu v Děčíně. Bylo úžasné
pozorovat, jak proskakuje oknem, jak se
pere s těžkým hasičákem, jak přelítne
„kozu“, jak luxusně rozhodí hadice na
kladině, jak bravurně zdolá rozdělovač a
především, jak to všem ve své kategorii
natře. Zkrátka a dobře – Anička má na
svém kontě další dvě zlaté medaile a 5. 7.
jede na republikové kolo do Svitav.
GRATULUJEME A BUDEME NA TEBE
MYSLET. Prostě skvělé medailové cinkání v
průběhu uplynulých týdnů.
Závěrem se sluší poděkovat. Díky patří
všem sportovcům od srdce nejmenším,
mladším, starším, ale i dorosťákům a
dospělým. Díky i zázemí - vedoucím,
instruktorům, řidičům, technické četě,
rozhodčím. A díky i obci Telnice za
podporu.
Radka Böhmová
Fotografie na straně 6
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FOTOGALERIE - UHELNÝ MUŽ
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Jubilejní desátý ročník Uhelného muže proběhl první červnový den. Respektive celý první červnový víkend. Kromě klasických
adrenalinových soutěží, na které jsme již léta připravení, totiž letošek nabídl něco navíc. Součástí byly další dvě akce. Šlo o Slackline
festival a malý hudební festiválek. Zatímco v prvním případě jsme mohli vidět ženy a muže na úzké lajně napnuté nad jezerem, jak
předvádí nejen dokonalou rovnováhu, ale také různé akrobatické kousky, druhý nadstavbový bod měl za cíl pobavit návštěvníky
hudbou z pódia.
Co říci o desátém ročníku Uhelného muže? Byl to opět nářez a nelehké disciplíny si užilo několik desítek závodníků z mnoha míst
ČR. Oproti loňskému roku to byl takřka stoprocentní nárůst, a také diváků se za celý víkend ukázalo několik set. Rozhodně bylo co k
vidění a můžeme konstatovat, že Uhelný muž pořád táhne, zraje jako víno. Je třeba poděkovat všem partnerům a sponzorům této již
tradiční akce, protože bez jejich přičinění a bez přičinění dalších mnoha dobrovolníků by tento originální závod mohl být realizován
jen těžko. Takže všem děkujeme a za rok zase na Oprámu nashledanou.
dh

ADRENALINOVÝ ZÁVOD PLNÝ ZÁBAVY

FOTOGALERIE - HASIČI
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CESTOVÁNÍ

Jedeme na návštěvu historického Chebu
Zdravíme všechny Telnické a Varvažovské.
Jedeme na další naši cestu vlakem tentokrát
do historického města Chebu. V Chebu jsem
nebyl už skoro 30 let, a protože František v
centru města nebyl nikdy, tak byl výlet o to
zajímavější.
Město Cheb začíná psát svoji historii již v 10.
století. Císař Barbarossa ve 12. století nechal
přestavět původní hrad na mohutnou
císařskou falc, jedinou stavbou toho druhu u
nás. Naprostým unikátem hradu je dvojitá patrová kaple, která je označena jako poklad
Gotiky. Na hradě pobývalo mnoho
významných panovníků té doby, především
při cestách po Českém království, jako třeba
Karel IV., nebo Jiří z Poděbrad. V roce 1285 se
zde konala svatba českého krále Václava II. s
Jitkou, dcerou římského císaře Rudolfa I.
Neblaze se do našich dějin zapsalo město
Cheb v roce 1634, kdy zde byl v jednom domě
na náměstí zavražděn největší tehdejší
vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Ve stejný
den pak byli na hradě povražděni i jeho
důstojníci. V roce 1938 dne 3. 10. přijel do
Chebu Hitler, aby tak potvrdil platnost
Mnichovské zrady a připojení Sudet k Třetí
říši.
My jsme po cestě přes Most, Karlovy Vary a
Sokolov přijeli do Chebu kolem 9. hodiny. Na
prohlídku jsme tak měli dost času a věřte, že

do tohoto města opravdu stojí za to se
podívat. Už po cestě hlavní ulicí od nádraží
směrem na náměstí vás zaujme něco, co v
jiných městech neuvidíte. Uprostřed této
pěší zóny si můžete projít celou historii
města. V dláždění ulice jsou umístěny
bronzové desky. Každá z nich zachycuje
významný úsek v dějinách města a to od první
zmínky až po současnost. Těch desek jsou

desítky ve dvou řadách a je to taková kronika
města na ulici. Opravdu velmi zajímavé.
Poslední deska končí a před vámi je pohled na
náměstí, o kterém si troufám tvrdit, že je
skutečně nádherné a jedinečné. Překrásné
historické budovy nově restaurované dávají
náměstí duch středověku, nádhery, bohatství
a mistrovství tehdejších architektů a
stavitelů.
V dolní části náměstí je skupina 11
kupeckých domů, které se nazývají Špalíček a
jejichž podoba se moc nezměnila od 15.
století, kdy byly postaveny místo původních
kramářských bud. Uprostřed jsou rozděleny
Kramářskou uličkou, kde se nachází proslulá
cukrárna. Špalíček je určitě jednou z
nejobdivovanějších památek města Chebu.
Kousek od Špalíčku je Albrechtův dům, kde je
dnes muzeum. Navštivte také Chebský hrad,
který je jen asi 200 m od náměstí.
Procházíme se s Františkem po druhé straně
náměstí, kde je restaurace U krále Jiřího, a
protože je čas na oběd, tak se tam na hodinku
posadíme a po dvou skvělých pivech z Plzně
už pomalu míříme na nádraží. Byl to zase
jeden podařený den, který zakončíme kolem
16. hodiny, jak jinak, než u nás na Bažině u
piva Březňáčka. Plánujeme už další výlet
tentokrát do Jablonného v Podještědí, kam
vás zase pozveme.
Václav Lešák

Telničtí nohejbalisté jsou aktuálně první
Umístění
1
2
3
4
5
6
7

Klub
Body
13
NK Telnice
9
Spartak Boletice
7
Slovan Chabařovice
6
Turbo Brná
3
Česká Kamenice
3
Varnsdorf
1
Nový Bor

Jméno
Jaroslav Doležal
Lukáš Džurban
Jan Matiáš
Martin Trubák
Milan Žinžur
Nohejbalový klub Telnice po kvalitní zimní
přípravě vletěl do soutěže jako vítr a od
prvního utkání se drží první příčky zuby nehty.
Hrací dny okresní soutěže jsou pondělky a
středy od půl šesté. Z důvodu neexistujícího
hřiště v Telnici se domácí zápasy konají na
pronajatém hřišti v Chabařovicích, na které
nám vedení obce poskytlo finanční příspěvek.

Za což patří velký dík. Letos obhajují Telničtí
nohejbalisté titul z loňského a předloňského
roku.
Pro zranění Jaroslava Doležala hrajeme
letos pouze ve čtyřech, tzn., že v zápasech
nemáme možnost střídání.
Zvu Vás na poslední utkání soutěže 26. 6. na
domácím kurtu od 17:30. Pro aktuální

NOHEJBAL

Pozice
Nahrávač
Nahrávač
Univerzál
Smečař
Blokař

informace sledujte fanouškovskou stránku
https://www.facebook.com/nktelnice/.
Dále bych ještě připomněl nohejbalový
turnaj na bažině Macabre Cup 24. 8., kde se
zástupci našeho klubu podílí na organizaci a
zahrají exhibiční utkání.
Za nohejbalisty kapitán
Honza Matiáš
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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
Z důvodu neefektivního ukládání
odpadů ve sběrném dvoře jsme se
rozhodli upravit od 1.5.2019 jeho provoz
tak, aby odpad vždy převzala obsluha.
V dopoledních hodinách se pověřený
pracovník po telefonické domluvě
k převzetí odpadu ihned dostaví.
Provozní dny a hodiny:
Po 10 - 14 hodin (obsluha na telefonu)
14 - 17 hodin (obsluha ve dvoře)
St 10 - 14 hodin (obsluha na telefonu)
14 - 17 hodin (obsluha ve dvoře)
Pá 10 - 12 hodin (obsluha na telefonu)
1.4. - 30.11. každou sobotu
09 - 11 hodin (obsluha ve dvoře)
Telefon obsluhy: 778 094 689
Uložení odpadu je zdarma!
Třídění je stanoveno provozním řádem!
PRONÁJEM SÁLU
V KULTURNÍM DOMĚ
Letní období
Místní občané 500,- Kč /den (akce)
Ostatní občané 1 500,- Kč /den (akce)
Zimní období
Místní občané 1 000,- Kč /den (akce)
Ostatní občané 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
Každý může přinést nepotřebné knihy
a naopak si každý může vzít nebo půjčit
knihu, která ho zaujala.
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.: 472 744 923.

SLUŽBY
DŮLEŽITÉ INFORMACE
ÚŘEDNÍ HODINY RADNICE
pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
úterý: 08:00-10:00
středa: 08:00-12:00 13:00-17:00
čtvrtek: 08:00-10:00
pátek: ZAVŘENO
E-mail: podatelna@obec-telnice.cz
Web: www.obec-telnice.cz
PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Malenčík Dušan
Tel.: 472 745 100
E-mail: dusan.malencik@volny.cz
Každé pondělí 13:00 - 14:30 hodin
Ordinace se nachází v Domě
s chráněnými byty
(Varvažov 139, 403 38 Telnice).
ČESKÁ POŠTA
Telnice 168E
403 38 Telnice
(kulturní dům)
Zodpovědný pracovník:
Čepelová Martina
Tel.: 420 724 180 631
Otevírací doba:
pondělí: 08:00-12:00 13:00-16:30
úterý: 08:00-12:00 13:00-14:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-16:30
čtvrtek: 08:00-12:00 13:00-14:00
pátek: 08:00-12:00 13:00-14:00
sobota a neděle: ZAVŘENO
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Bakešová Kateřina
ředitelka
Telnice 83, 40338
Tel.: +420 475 223 387
Mob.: +420 777 004 319
E-mail: mstelnice-ul@seznam.cz
Web: www.mstelnice.eu
Otevírací doba:
Pondělí: 06:00-16:00
úterý: 06:00-16:00
středa: 06:00-16:00
čtvrtek: 06:00-16:00
pátek: 06:00-16:00
Sobota a neděle: ZAVŘENO

STRANA 8

Jak se vám
žije v Telnici?
V obci bydlím od roku 1996, takže je to už
přes 22 let. Nejdříve jsem žil na Zadní
Telnici a později jsem se přestěhoval do
Varvažova. Nejvíce oceňuji, že je tu
nádherné prostředí a příjemní lidé. Ze
všeho musím nejvíce vyzdvihnout náš
rybník, ale také třeba lyžařské středisko,
které je skvělé, ale jeho fungování by
mohlo být asi lepší. Máme v obci bohatou
kulturní činnost a jsem moc rád, že se na
ní mohu také podílet.

Miloš Zlatohlávek

MOŽNOST ZASÍLÁNÍ
PŘÍSPĚVKŮ DO ZPRAVODAJE:
TEL.: 608 000 466,
EMAIL: HLINKA@WAYDESIGN.CZ.

INZERCE A REKLAMA:
TEL.: 739 064 017,
EMAIL: RYJACEK@WAYDESIGN.CZ.
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ SRPEN 2019,
UZÁVĚRKA 15. ČERVENCE 2019.

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