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  Úřední deska. Jistě jste si již někteří stačili všimnout, že jsme k 
radnici nainstalovali elektronickou úřední desku. Nové technologie 
nám mají život usnadňovat a to je přesně případ tohoto projektu. 
Nesmíme zůstávat pozadu. Bohužel administrativa v našem státě 
neubývá, spíše naopak a proto na našich starých vývěsních tabulích 
mnohdy nezbývalo žádné volné místo. To už nás ale trápit nemusí, v 
novém elektronickém portálu je místa dost a to dokonce i na 
dokumenty, které jsou několik let staré. Najdete tam pohodlně a 
rychle vše, co potřebujete. Jako bonus a pro nás další důvod k pořízení 
elektronické úřední tabule je provoz kozí dráhy a turistika v obci. 
Kromě úředních informací tu totiž najdete mapový portál, který slouží 
právě pro návštěvníky naší krásné obce a okolí. Osobně je mi velmi 
sympatické, že deska má bezbariérový přístup a její ovládání je 
uzpůsobeno také pro invalidní občany, což u našich starých desek 
rozhodně neplatilo. Terminál má také vlastní ochranu proti 
vandalismu a energetickou zálohu, takže může být nějaký čas v 
provozu při výpadku elektřiny.  Pokud se doteď někdo potýkal s tím, 
že neměl doma připojení k internetu a nemohl sledovat naše webové 
stránky, nyní bude mít tento problém vyřešen. Stačí využít služeb 
nového terminálu. S tím souvisí i jeho snadné ovládání. 

                                                                           Pokračování na straně 3

  Vážení přátelé, milí spoluobčané,
přiblížil se nám čas prázdnin a dovolených a s tím samozřejmě 
spojených různorodých letních aktivit. Svět kolem nás nám 
odpočinek v posledních letech sice moc nepřeje, ale přesto přichází 
každoroční období, kdy bychom měli načerpat nové síly. Vyskočme 
alespoň na chvilku z rozjetého vlaku školních a pracovních povinností 
a věnujme se více sobě a svým blízkým. Recept na správnou relaxaci 
máme určitě každý svůj a letní období nám nabízí spoustu možností. 
Využijme je a zapomeňme na chvilku na starosti všedních dní. Než 
však vykročíme vstříc létu, mám tu pro vás ještě několik aktualit z 
naší obce.   

Elektronická úřední 
deska je pro místní 
i návštěvníky 

SLOVO 
STAROSTY:

Noc kostelů 
2022

DĚTSKÝ DEN
A UHELNÝ MUŽ
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   Kromě hudební produkce si návštěvníci 
se zaujetím prohlédli výstavu fotografií 
sakrálních památek Ústecka od Stefana 
Messnera umístěnou u stěn kostela. 
Bonusem pro všechny příchozí byla 
m o ž n o s t  p o p r v é  v y s t o u p a t  n a 
rekonstruovaný, přesněji znovupostavený 
kostelní kůr. 

  Okrašlovací spolek Telnice připravil ve  
spolupráci s MAS Labské skály bohatý 
program pro letošní Noc kostelů. Tato akce, 
pořádaná již po osmé, přilákala do kostela 
sv. Josefa desítky návštěvníků. Ti si měli 
možnost poslechnout písně Karla Kryla v 
podání Josefa Ilti a následně vystoupení 
komorního pěveckého sboru Romance. 

   Citlivě provedená stavba, financovaná 
obcí Telnice a okrašlovacím spolkem, 
sklidila zaslouženě mnoho obdivných a 
pochvalných reakcí. Po rekonstrukci oken, 
dveří, střechy, elektřiny a vnitřních omítek 

v prostorech za oltářem jde o další 
významný krok k celkové rekonstrukci 
telnického kostela. Všichni pevně věříme, 

že se nám brzy podaří tuto dominantu obce 
vrátit do původní podoby.
                                                       Jan Holub

Noc kostelů 2022: Hudební vystoupení,
fotografie a možnost vystoupat na nový kůr

Soška malé dívky už zase dělá lidem radost
   Příběh nalezené sošky se dovršil. Sto dvacet centimetrů vysoká soška dívky, kterou našli před lety zaměstnanci obce zarostlou a 
pohozenou u domu s pečovatelskou službou, našla své nové místo a může opět těšit lidi. Je nově umístěná v předzahrádce radnice a podle 
pozitivních reakcí zaměstnanců i obyvatel obce zde nejspíše zůstane. Aby mohla opět rozdávat radost, měl ji v péči mistr kamenického 
řemesla Josef Sotona z Velkého Chvojna. Odvedl jako obvykle poctivou práci, kterou již místní znají z jiných památek v obci. Přijďte se na 
dívku podívat. Bližší informace k památce bohužel nemáme, kdyby někdo z pamětníků věděl něco více, klidně nám to sdělte na radnici.                 



  Letní kino.  Na léto samozřejmě 
připravujeme opět promítání. Loňský rok 
nám ukázal, že je o letní kino veliký zájem, 
takže v něm budeme určitě pokračovat. 
Místo konání a program bude včas 
upřesněn, sledujte naše informační kanály. 
Moc rád se tu s vámi zase uvidím. Promítání 
plánujeme minimálně jednou v měsíci.  

Milí spoluobčané, 
    

   Audit. Tak jako každý rok, i letos proběhl v 
naší obci audit hospodaření. Auditorky nás 
navštívily v půlce května a musím s velikou 
radostí opět oznámit, že jsme v konečném 
protokolu neměli žádné zásadní chyby. 
Tímto bych moc rád poděkoval všem svým 
zaměstnancům na radnici za jejich pečlivou 
práci. Za poslední roky jsme společnými 
silami dovedli po ekonomické a hospodárné 
stránce obec do stadia, kdy audity 
zvládáme s čistým štítem. Zvláštní 
poděkování patří naší účetní Veronice 
Březinové, která mu tuto agendu na 
starosti. 

  Zvládnou ho naprosto intuitivně i naši 
starší spoluobčané, kteří třeba nemají tolik 
zkušeností s chytrými telefony. Další 
předností nového zařízení je úleva v 
administrativní zátěži našich úřednic. 
Nebudou muset vylepovat nová oznámení 
na staré vývěsky, které po letních 
prázdninách budou zcela odinstalovány 
nebo se promění jejich účel. Uvidíme a 
rozhodneme se podle potřeby.   

  Akce. Jak podotýkám v 
každém vydání Telnického 
zpravodaje, naše obec je 
d í k y  a k t i v i t ě  l i d í 
n e s k u t e č n ě  p e s t r ý m 
místem pro život, co se 
volnočasových aktivit 
týká. Nejinak tomu bylo i v 
p ředeš lých měs íc ích . 
Musíme se určitě zmínit o 
Dětském dnu. Proběhl na 
Oprámu a byl částečně 
s p o j e n  s  t r a d i č n í m 
adrenalinovým závodem 
Uhelný  muž .  Spo jen í 
těchto dvou akcí se nám 
jeví jako skvělý nápad. 
Jedna doplňuje druhou a 
baví se úplně všichni 
návštěvníci. Prostor okolí 
Oprámu je pro tyto účely 
jak stvořený. Překvapila 
m n e  n á v š t ě v n o s t 
Dětského dne, která byla 
opět rekordní, přestože 
p ř e d p o v ě ď ,  k t e r á  s e 
n a š t ě s t í  n e n a p l n i l a , 
slibovala špatné počasí. 
V e l i c e  d ě k u j i  v š e m 
spolupracovníkům, kteří 
se na obou tradičních 
akcích podíleli, odvedli 
jste velký kus poctivé 
práce. 

  Volby. Určitě víte, že nás v září čekají 
komunální volby. V této souvislosti mám 
jednu informaci pro všechny spoluobčany, 
kteří sestavují kandidátky. V zářijovém 
čísle Telnického zpravodaje vyjde volební 
speciál, takže pokud tam budete chtít svou 
kandidátku prezentovat, pošlete veškeré 
informace do 15. srpna na email redakce, 
který je uveden na zadní straně v tiráži.

  Mobilní rozhlas. Jak vidíte, stále se 
snažíme jít s dobou. Máme obecní rozhlas, 
který rozesílá sms zprávy, ale nyní jsme se 
připojili k aplikaci Munipolis, která má také 
návaznost na elektronickou úřední desku.  
Př ihlaste se k odběru informací  a 
nezmeškáte důležité novinky a upozornění 
z naší samosprávy. Informace lze podle 
požadavků rozesílat e-mailem, SMS nebo 
jako zprávu do aplikace. Služba je zdarma. 
Co Munipolis přináší? Upozornění na 
krizové události – výpadky energií, blížící 
se vichřice, dopravní uzavírky, varování 

před podomními prodejci, apod. • Novinky 
a důležitá upozornění z úřadu – poplatky, 
obecní zpravodaj, digitalizované hlášení z 
amplionů. • Pozvánky na kulturní a 
sportovní akce. Aplikaci si můžete 
stáhnout přímo na App Store nebo Google 
Play a stačí přidat naši obec. Pak budete 
mít informace vždy po ruce. Pomoci s 
registrací vám můžeme i přímo na radnici, 
klidně se stavte. 

   Noc kostelů. Dále mi 

dovolte zmínit Noc kostelů. Opět jde o 
prověřenou událost, která měla ovšem 
letos trošku rozšířený a zajímavější 
program. Připojili jsme se jako obec do 
projektu Vzhůru ke hvězdám, který 
pořádala MAS Labské skály. Zjednodušeně 
řečeno šlo o zviditelnění malých kostelů na 
české i německé straně. Děkuji MAS, že 
nám tuto možnost nabídla a děkuji také za 
pomoc s programem. Ten probíhal ve stejné 
podobě také v Tisé a Libouchci. Fotografie 
kostelů a kaplí, které byly součástí 
programu, budou později k vidění i v dalších 
prostorách obce. Takže jestli jste výstavu 
nest ihl i ,  můžete to ještě dohnat . 
Fotografie jsou velmi povedené a stojí za 
shlédnutí. 

     Pokračování ze strany 1

přeji vám krásné prázdniny a dovolené. 
Načerpejte mnoho sil a zážitků. Radujte se 
se svými blízkými a přáteli a moc rád se s 
vámi uvidím na akcích pořádaných v naší 
obci,    
                                                  Váš starosta 
                                         Ing. Jan Doubrava

SLOVO STAROSTY

STRANA 3

TELNICKÝ ZPRAVODAJ

SLOVO STAROSTY

Slovo starosty: Nově nainstalovaná elektronická úřední 
deska je tu pro místní obyvatele i pro návštěvníky obce
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TELNICKÝ ZPRAVODAJ UHELNÝ MUŽ

Telnický

Dìtský den
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BITVA U CHLUMCE

BITVA U CHLUMCE

209. výročí bitev u Chlumce, 
Přestanova a Varvažova
  V srpnu letošního roku si připomínáme 209. výročí bitev u Chlumce, Přestanova a Varvažova. Bitev, které byly nejhorším vojenským 
konfliktem, který zasáhl náš region. Zdejší vesnice byly vypáleny, ovocné sady zničeny z důvodu dlouhodobého táboření vojska, stejně  
jako i uhelné štoly ve Varvažově, které byly zasypány. Tato událost, která velmi ovlivnila život v našem regionu, byla  v různých dobách, 
různě připomínána. Nejvíce v době Rakousko-Uherska, přestože se jednalo o tragickou událost, vítězství rakouských vojsk bylo velmi 
významné, tak se motiv bitvy objevoval na rytinách a ilustracích v tehdejších novinách. Bojiště bylo i zajímavým cílem výletů hostů 
z tehdejších lázní v Teplicích a tak po rozšíření tištěných pohlednic na začátku 20. stol. se stal motiv bitvy i zajímavým tématem na 
pohlednice z bojiště a jeho okolí. Dnes představuji několik pohlednic z období kolem roku 1910. 
                                                                                                                                                                                                              Jiří Bureš

Závěrečný rozhodující moment z bitvy u Chlumce 30. srpna 1813
Zajetí generála Vandamma 
obraz rakouského malíře 2. poloviny 19. stol. Fritze Neumanna

Závěrečné rozhodnutí v bitvě u Chlumce v srpnu 1813 
- podle starého tisku

Rakouská pěchota útočí na Střížovický vrch 30. srpna 1813 - podle starého tisku

Ze sbírky Jiřího Bureše
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola: Jaro za námi léto před námi

  Po Velikonocích zase do kostýmů. Čáry - 
máry - láry - fáry - do školky přiletěly 
čarodějnice (ale i čarodějové). Nejprve 
všechny děti obdržely letecký průkaz, aby 

mohly létat na koštěti. Potom vyráběly 
kouzelný lektvar na sílu a dál už trénovaly 
na zahradě na čarodějné zkoušky, 
tancovaly a trošku i čarovaly. 
   V květnu mají maminky svůj svátek, děti 
si pro ně připravily překvapení, tentokrát 
nejen na keramické dílničce, kde pro ně 
připravily krásné srdíčko se svými ručkami, 
ale zkusily vyrobit i svou vlastní květinku. 
Další týden si děti povídaly o své rodině, 
kdo s nimi bydlí, jestli mají sourozence a 
nakonec si svou rodinu i namalovaly.
   Po dvouleté přestávce vyrazily některé z 
dětí do Ústí nad Labem, kde byla pořádána 
soutěž pro děti z mateřských škol 
"PLAMÍNEK", kde děti soutěží v hasičských 
dovednostech, naše dětičky se umístily na 
krásném 10. místě z 19 družstev. Aby to 
ostatním dětem nebylo líto, vyrazily 
všichni hned druhý den do místní 
hasičárny. Děti si prohlédly hasičskou 
výstroj a prozkoumaly hasičskou cisternu, z 
venku i zevnitř. Dozvěděly se, že hasič 
pomáhá při spoustě dalších situacích krom 
požárů a podívaly se, co vše k tomu 
potřebuje. Vyzkoušely si hasičskou helmu a 
udělaly si fotku na památku. Nejlepší část 
přišla, když auto vyjelo z garáže. Protože 
máme v Telnici hasiče, kteří jsou pro 
každou legraci, nechali děti stříkat z hadice 
a nakonec je i osvěžili sprškou z vodního 
děla. Děti si odnesly skvělý zážitek! 
Vyprávěly o tom celou cestu zpět do školky 
a zaslechli jsme i věty jako: "já chci být taky 
hasičem" nebo "už vím, co si přeju od 
Ježíška - hasičské auto"
  V květnu byla ve školce na praxi 

studentka, která se s námi učila nejen, jak 
to ve školce chodí, ale také si pro nás sama 
připravila zábavné hry a činnosti, mimo jiné 
třeba slalom na zahradě, děti si studentku 
oblíbily a cvičení s ní se jim líbilo. Tak, jako 
se studentka chce jednou stát paní 
učitelkou, povídaly si děti o tom, čím by 
jednou chtěly být ony. Povídaly si o 
povoláních, o tom co kdo dělá a taky se do 
rolí vžily v kostýmech.
  A máme tu poslední měsíc před 
prázdninami – měsíc červen. Ten nezačíná 
ničím jiným než svátkem všech dětí. Oslava 
byla veliká. Nejprve trochu cvičení na 
"opičí" dráze, děti se naučily novou 
písničku ke svému svátku a na zahradě je 
čekalo několik překvapení - závody s 
vodními balónky, bublinkování, ale i mlsání 
sladkých jahod a na závěr dostaly zmrzlinu.

  Probouzí se nám i zahrádka, rozkvétají 
květiny a děti si vyzkoušely práci právě na 
zahradě - sázely semínka, nejprve něco 
dobrého  a  zd ravého  -  ře ř i chu  do 
keramických oveček, které si vyrobily v 
keramické dílničce. Potom osázely i truhlík 
květinami.
  Velké překvapení čekalo děti na 
Velikonoce. Zajíček si pro ně připravil 
stezku s úkoly, kterými si vysloužily 
odměnu. Úplně prvním úkolem bylo 
"vyšupat" babičky v Domě s pečovatelskou 
službou, jako poděkování dostaly od 
babiček nějaké dobrůtky a vajíčka, potom 
už musely plnit úkoly na zahradě a 
posledním úkolem bylo najít právě 
velikonoční poklad. 

  Tak jako se děti učily o přírodě na podzim a 
v zimě, učily se i o tom, co se okolo nás děje 
na jaře. Dozvěděly se například, že zvířátka 
mají mláďátka, a tak se byly podívat na 
farmě u pana Dvořáka jestli se náhodou 
nějaká ta mláďátka nenarodila. Zvířátkům 
přinesly něco dobrého "na zub" a kdo z dětí 
chtěl, mohl se povozit i na koníkovi.    

Poslední školkový týden se vydáme na 
indiánskou výpravu. Čeká nás výlet do 
vesničky Rosehill. Prohlédneme si týpí, 
indiánské čelenky, oblečení i hračky. Dozví 
se  o  h i s to r i i  ind iánských  kmenů, 
poslechnou si indiánskou hudbu, shlédnou 
divadlo ze života indiánů. K obědu si 
opečou buřty na ohni rozdělaném bez sirek 
a zapalovače. Po obědě si vyrobí něco na 
památku, zasoutěží si ve střelbě z luku a 
hodu oštěpem a odjedou s válečným 
malováním na obličeji.

  Bylo veselo, třeba hned začátkem jara 
pozval skřítek Telníček do školky své 
kamarády z lesa. I děti se mohly převlíknout 
do kostýmů, a tak bylo ve školce plno 
kouzelných skřítků a květinových víl. 
Společně si pak z tajemného lektvaru s 
příměsí vonné esence a hvězdného prachu 
uvařili zázračné mýdlo.

  Úplně poslední den bude nejslavnostnější. 
Čeká nás pasování předškoláků na velké 
školáky a táborák na školní zahradě s dětmi 
i rodiči. Potom už jen vyrazit na prázdniny ! 
Přejeme Vám ať si je užijete tak, jako si děti 
užívají každý den.         kolektiv MŠ Telnice



Ze závodů jednotlivců si z 18 telnických 
hasičů napříč všemi věkovými kategoriemi 
odvezlo jednu stříbrnou a čtyři bronzové 
medaile. Byly to výkony, na které bylo 
krásné se dívat. I ty chybky jsme viděli a 
rozčilovali se u nich, ale…..

A v neděli 29. 5. ukázala svůj 
um přípravka. A jak celý den 
komentovala jejich trenérka 
Danka – nemohu vstřebat tu 
medailovou nálož. Děťátka ze 
sebe vydala úplně všechno. 
D r u ž s t v o  n e j v ě t š í c h 
zabodovalo a i když za branný 
závod bralo 5. místo, odvezlo 
si celkové prvenství. Další tři 
družstva se nemají také za co 
stydět. 9., 11. a 18. místo z 
celkem 21. K tomu není co 
dodat. Makali co to dalo. Mezi 
jednotlivci také slavíme 
o h r o m n ý  ú s p ě c h .  P ě t 
telnických závodníků, pět 
medailí – 1x zlato, 3x stříbro a 
1x bronz. Z 12 dětí 5x bedna! 

  Všem závodníkům, kteří neseděli doma 
patří GRATULACE. Všichni do jednoho jste 
byli úžasní.
  Velké poděkování patří všem ostatním, 
kteří se celý rok starali o naše malé i větší 
reprezentanty. Ale i těm, kteří na závodech 
připravují tratě nebo zvedají praporky. 
Vlastně velké díky všem, komu není 
hasičina lhostejná.            Radka Böhmová

  Dospělí se zúčastnili 28. 5. svého 
okresního kola v Požárním sportu. O 
uplynulém víkendu nám děti ukázaly, jak se 
vše správně běhá a dnes byla řada na nás, 
dospělých. Sedm dívek i žen se domluvilo a 
šlo si na pohodu zaběhnout štafetu 4x100 
m s překážkami a požární útok. Pokusy sice 

nebyly úplně bez chybiček, 
ale ….. jeli jsme na kraj!!! 
Domů jsme si totiž přivezly 
krom skvělé pohody i zlatý 
pohár za první místo. 

  Krajské kolo v Požárním 
sportu, na které postoupilo naše ženské 
družstvo se konalo 5.  6. Ve třech 
d isc ip l ínách (štafeta  4x  100 m s 
překážkami, běh jednotlivců na 100 m s 
překážkami a požární útok) poměřily své 
síly s dalšími týmy Ústeckého kraje. Byly to 
náročné boje, ale je to sport a zde vyhrávají 
ti nejlepší. To telnické družstvo žen sice 
není, ale jak řekl náš pan starosta – byla to 
perfektní reprezentace. S tímto se musí jen 
souhlasit – ženské družstvo totiž obsadilo 
3. místo. A ještě jeden bonus – o ten se 
postarala Lucka, která zaběhla třetí 
nejlepší čas mezi všemi ženami, které 
závodily v běhu na 100 m s překážkami.

   Na 7. 5. jsme byli pozvaní našimi sousedy 
- hasiči z Chlumce, abychom se zúčastnili 
dospělácké soutěže O FLORIÁNOVU 
PUTÝNKU. Trať v okolí i na vodní hladině 
rybníka byla jako obvykle náročná. Jízda 
zručnosti pro řidiče, plavba člunem, 
zkouška šikovnosti na dlouhých ski, či 
zdolání závěsné lávky a spoustu jiných 
záludností na trati, čekaly na družstvo 
telnických mužů i žen. Nakonec muži 
obsadili 10. místo a ženy 9. místo. 

Tentokrát platilo to často zmiňované, že 
není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. My 
si totiž odvezli hlavně super zážitky. 

  Od poloviny dubna jsme téměř každý 
víkend trávili hodiny a hodiny společně na 
stadionech při hasičských závodech. Je to s 
podivem, ale je to tak. Máme za sebou 
náročné, ale moc hezké období. A nikoho z 
nás to ještě nepřestalo bavit. Posuďte 
sami, jak plodné tři měsíce jsme zvládli.
  Začneme třemi koly seriálu STIMAX CUP 
2022. Jde o běh na 60 či 100 metrů s 
překážkami pro hasičské sportovce všeho 
věku. Jako první se překonává příčné 
břevno. Aby to starší a ještě větší chlapci 
neměli tak jednoduché, vymění se „koza” 
za bariéru, která se postupně 
zvyšuje s vyšším věkem 
s p o r t o v c ů .  N á s l e d u j e 
přeběhnutí kladiny s dvěma 
kotouči hadic v rukách, které 
ti šikovnější rozhazují již nad 
zemí. Po seběhu je potřeba 
zapojit co nejrychleji hadice 
do sebe, do rozdělovače i do 
proudnice a proběhnout 
c í l e m .  Z d á  s e  V á m  t o 
jednoduché? Věřte, že to není 
až tak jednoduché, jak to na 
první pohled vypadá. O tom 
by mohli vyprávět naši mladí 
hasiči, kteří reprezentovali 
sbor. První kolo proběhlo 24. 
4. na atletickém stadionu v 
Ústí nad Labem. Druhé v 
Mariánských lázních 14. 5., 
kde jsme měli též svého 
reprezentanta. A třetí kolo se 
uskutečnilo opět v Ústí nad 
Labem, kde se zúčastnilo 15 
n a š i c h  b o j o v n í k ů .  N a 
medailové pozice jsme sice v obrovské 
konkurenci nedosáhli, ale časy našich 
závodníků se zlepšují. A to je náš cíl.
  O pohár starosty OSH ČMS Ústí nad 
Labem se konal 1. 5.  Toto je správný název 
nádherných závodů v požárních útocích u 
Toma na Úžíně. Počasí vyšlo tak akorát a 
naše hasičské děti si útoky užily. I když to 
byl boj. Bohužel první pokusy se nevydařily 
mladším, ani starším. Zato druhé už byly 
mnohem vydařenější. Všichni závodníci 
dali do svých výkonů vše, co mohli. Možná 
si řeknete, že ta umístění tak skvělá nejsou, 
ale nenechte se mýlit. Ne nadarmo se 
požárn ím útokům ř íká  „Krá lovská 
disciplína“. Aby byl útok nej, je potřeba 
spoustu času na trénink. Bohužel, toho při 
deštivém jarním počasí moc nebylo. Ale 
nikdo se nevzdal. Jen si představte sedm 
natěšených dětí na startu, připravených 
poprat se se zákeřnými spoji hadic a 
následně s proudem vody. Neklapne-li 
jeden jediný spoj správně, je vše špatně. 
Takže – umístění mladších na 9. a starších 

na 4. místě je hezké. Jste šikulové, dali jste 
do toho srdíčko. 

  O víkendu 21. – 22. 5. byly další, pro 
všechny zúčastněné velmi náročné dny. 
Celý tento víkend jsme s dětmi trávili 
společně venku. V sobotu na atletickém 
stadionu v Ústí nad Labem a v neděli na 
hřišti ve Svádově a bojovali jsme o co 
nejlepší umístění v Okresním kole Hry 
Plamen. V sobotu jsme s mladší i starší 
kategorií zvládli zaběhnout tři štafety – 
štafetu CTIF, štafetu 4x60 m a štafetu 
požárních dvojic. Kolem 15. hodiny se začal 
běhat závod jednotlivců s překážkami na 
60 pro děti a zároveň i okresní kolo 
Celoroční činnosti dorostu. Dokážete si 
představit cca 9 hodin na stadionu? 
Vyčerpávající a i přes to, některé malé 
blešky měly ještě ve večerních hodinách 
spoustu energie. Netuším, kde ji berou. V 
neděli jsme si ještě parádně zaběhli požární 
útoky. A pak nás už čekalo vytoužené 
rozřešení - dvě družstva mladších byla na 5. 
a 10. místě. Starší na parádním 2. místě.  

SDH TELNICETELNICKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 7SDH TELNICE

SDH Telnice: Jarní sezóna byla pro mladé hasiče perná
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STRANA 8

SLUŽBY

    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 SRPEN 2022, 

UZÁVĚRKA 27. ČERVENCE 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

                                            Radka Böhmová

  Obecní úřad Telnice ve spolupráci se 
sociální komisí uspořádal oslavu životních 
jubileí seniorů. Jedno krásné květnové 
odpoledne se všichni pozvaní sešli ve 
společenské místnosti na nádraží. Setkání 
proběhlo ve velmi přátelské atmosféře, 
plného sousedského klábosení. Všem 
oslavencům ještě jednou zasí láme 
gratulaci. Velké poděkování patří všem, 
kteří pomohli při přípravě této oslavy.

Setkání seniorů

KULTURA A SPORT

    6.8. LETNÍ PŘESPÁVAČKA 
(akce pro děti)

LETNÍ PROMÍTÁNÍ - u nádraží 

    KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ

9.8. a 23.8. od 16:30 do 18:30
    22.7. PÁNSKÝ KLUB 

    3.9. TELNICKÝ KECKY - u nádraží 

12.7 a 26.7. od 16:30 do 18:30

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.

Hlídání 
dětí

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.: + 420 478 571 246.

    PRONÁJEM SÁLU 
V KULTURNÍM DOMĚ

E-mail: knihovna@obec-telnice.cz

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

Samo těžba 300,- Kč/m bez DPH

    VEŘEJNÁ KNIHOVNA

    DOVOZ MATERIÁLU VW TRANS.

    VYUŽITÍ MALOTRAKTORU
75,- Kč/započatých 15 min. bez DPH

18,- Kč/km bez DPH

Od 1. 4. do 30. 11. 
Pondělí: 14:00 - 16:00 

Letní období 

    PRODEJ DŘEVA 
Z OBECNÍCH POZEMKŮ

Středa: 14:00 - 16:00

Pořezané dřevo 700,- Kč/m bez DPH

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

1 500,- Kč /den (akce)

    SBĚRNÉ MÍSTO

Zimní období

Pondělí:  16:00-17:00
Středa:   16:00-17:00 

Provozní dny a hodiny:

    CZECH POINT

3 000,- Kč /den (akce)

Občané mají možnost získat 
prostřednictvím CZECH POINTU
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