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Úvodní slovo kronikáře
Jmenuji se Lenka Matiášová. Narodila jsem se v Ústí nad Labem v roce 1991. V naší obci
bydlím od roku 1993. V současné době pracuji v nemocnici v Ústí nad Labem jako
administrativní pracovnice.
Kroniku budu vést dle platného zákona č. 132/2006 Sb. ze dne 14. března 2006,
o kronikách obcí.
Jednotlivé zápisy jsou členěny do 11 kapitol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Úvod
Obecní záležitosti
Hospodaření obce
Výstavba, doprava, spoje
Veřejný život v obci
Školství
Sociální a zdravotní záležitosti
Počasí
Pohyb obyvatelstva
Různé

V Telnici dne 30. ledna 2014

______________________
Rudolf Fiala, starosta obce

______________________
Lenka Matiášová

Razítko obce Telnice:

Tato kniha obsahuje

146

listů.
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1. Úvod

Historicky první přímá volba prezidenta
Celostátní výsledky po prvním kole:

Ing. Miloš Zeman

1 245 289

Karel Schwarzenberg

1 201 176

Ing. Jan Fischer CSc.

840 976

Jiří Dienstbier

828 788

Prof. JUDr. Vladimír Franz

351 579

MUDr. Zuzana Roithová MBA 254 738

Taťana Fischerová

166 013

MUDr. Přemysl Sobotka 126 704

Ing. Jana Bobošíková

123 145

A jak se hlasovalo v prvním kole v Telnici?
Miloš Zeman:
Karel Schwarzenberg:
Jan Fischer:
Jiří Dienstbier:
Vladimír Franz:
Zuzana Roithová:
Taťana Fischerová:
Přemysl Sobotka:
Jana Bobošíková:

107 hlasů [32.42 %]
52 hlasů [15.75 %]
55 hlasů [16.66 %]
59 hlasů [17.87 %]
26 hlasů [7.87 %]
6 hlasů [1.81 %]
8 hlasů [2.42 %]
5 hlasů [1.51 %
12 hlasů [3.63 %]

Počet voličů:
Volební účast:

577
57.37 %
Zdroj: Český statistický úřad
Kan
didá
ti
post
upuj
ící
do
druh
ého
kola
:

Celostátní výsledky po druhém kole:
účast:
Miloš Zeman:
Karel Schwarzenberg:

59.11%
54,80%
45,19%

2 717 405 hlasů
2 241 171 hlasů

A jak se hlasovalo ve druhém kole v Telnici?
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg
Volební účast:

246 hlasů (71,72 %)
97 hlasů (28,28 %)
58,23%

Prezidentem ČR se v historicky první
přímé volbě stal:
MILOŠ ZEMAN

Zvýšení daně z přidané hodnoty
Od 1. ledna 2013 došlo ke zvýšení snížené a základní sazby DPH – nové sazby jsou 15 % a
21 %. Opatření je dočasné pro období 2013 až 2015 a odkládá na 1. 1. 2016 sjednocení
sazeb na 17,5 %.

Amnestie vyhlášená Václavem Klausem
Amnestie představuje právní akt hromadného omilostnění některých odsouzených a
zastavení některých trestních řízení dle přesně vymezených podmínek. Tuto částečnou
amnestii vyhlásil Václav Klaus dne 1. ledna 2013 na konci svého novoročního projevu, a to
při příležitosti 20. výročí samostatnosti České republiky. Rozhodnutí bylo vyhlášeno 2. ledna
2013 ve Sbírce zákonů pod číslem 1/2013 Sb. v samostatné částce 1/2013. Účinnosti nabylo
dnem vyhlášení, tedy dnem rozeslání této částky. Amnestie byla už krátce po vyhlášení silně
kritizována. Jako velmi sporný byl hodnocen především druhý článek amnestie, kvůli
kterému byla ukončena řada kauz závažné hospodářské kriminality a korupce.

Pád Nečasovy vlády
17. června 2013 podal Petr Nečas, předseda tehdejší vlády, demisi do rukou prezidenta
republiky v důsledku kauzy Nagyová. Prezident jej následně pověřil vedením vlády jako
vlády v demisi, až do doby jmenování vlády nové.

Úřednická vláda
10. července 2013 byla prezidentem ČR Milošem Zemanem jmenovaná úřednická vláda,
jejímž premiérem se stal Jiří Rusnok.
MINISTŘI RUSNOKOVY VLÁDY
ministerstvo financí: JAN FISCHER
ministerstvo vnitra: MARTIN PECINA
ministerstvo spravedlnosti: MARIE BENEŠOVÁ
ministerstvo kultury: JIŘÍ BALVÍN
ministerstvo zemědělství: MIROSLAV TOMAN
ministerstvo zdravotnictví: MARTIN HOLCÁT
ministerstvo školství: DALIBOR ŠTYS
ministerstvo zahraničí: JAN KOHOUT
ministerstvo práce a sociálních věcí: FRANTIŠEK KONÍČEK
ministerstvo pro místní rozvoj: FRANTIŠEK LUKL
ministerstvo průmyslu: JIŘÍ CIENCIALA
ministerstvo dopravy: ZDENĚK ŽÁK
ministerstvo obrany: VLASTIMIL PICEK
ministerstvo životního prostředí TOMÁŠ PODIVÍNSKÝ
Ve středu 7. srpna 2013 vláda nezískala důvěru v Poslanecké sněmovně. Předseda vlády
Rusnok předal demisi vlády do rukou prezidenta republiky v úterý 13. srpna. Prezident
Zeman následně pověřil Rusnoka vedením vlády jako vlády v demisi až do vytvoření nové
politické vlády po předčasných volbách.

Sněmovna rozhodla o svém rozpuštění
Poslanci dne 20. srpna 2013 podle očekávání schválili rozpuštění sněmovny. Učinili první
krok k předčasným volbám, které by se mohly uskutečnit koncem října. Návrh podpořili
hlavně poslanci ČSSD, TOP 09 a Starostů, KSČM a VV. Pro hlasovalo 140 poslanců.

Volby do poslanecké sněmovny

Starosta obce Telnice ustanovuje počet členů Okrskové volební komise na 6 .
V Telnici 19.09.2013

Rudolf Fiala, starosta
Zdroj: www.obec-telnice.cz

Obec Telnice má jeden volební okrsek a starosta obce Telnice určuje místem konání voleb
společenskou mistnost Penzionu pro seniory v Telnici . Voliči mají možnost volby v těchto
dnech:
pátek 25.10.2013 od 14.00 - 22.00 hodin
sobota 26.10.2013 od 8.00 - 14.00 hodin
V Telnici 19.09.2013

Rudolf Fiala, starosta
Zdroj: www.obec-telnice.cz

Starosta obce Telnice stanovuje pro volby do poslanecké sněmovny Paralamentu ČR
zapisovatelem Okrskové volební komise paní Ivu Konečnou.

V Telnici 25.09.2013

Rudolf Fiala, starosta

Zdroj: www.obec-telnice.cz

Takto se hlasovalo v Telnici:
č.
21
20
1
17
4
6
23
15
3
18
9
2
5
11
10
24
13
22

Název strany
Komunistická strana Čech a Moravy
ANO 2011
Česká strana sociálně demokratická
Úsvit přímé demokracie T. Okamury
TOP 09
Občanská demokratická strana
Strana zelených
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální spravedlnosti
politické hnutí Změna
Strana svobodných občanů
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Křesťanská demokratická unie-Čs. strana lidová
Strana soukromníků ČR
Koruna Česká (monarchistická strana)
Suverenita -Strana zdravého rozumu
LEV 21 - Národní socialisté

94
75
57
33
27
13
11
10
6
6
3
3
3
2
1
1
1
0

Hlasů
27,16 %
21,67 %
16,47 %
9,53 %
7,80 %
3,75 %
3,17 %
2,89 %
1,73 %
1,73 %
0,86 %
0,86 %
0,86 %
0,57 %
0,28 %
0,28 %
0,28 %
0,00 %

Volební účast:
Zapsaní voliči:
571
Počet vydaných obálek:
349
Počet odevzdaných obálek: 349
Počet platných hlasů:
346
Účast voličů:
61,12 %
Zpracováno hlasů:
100,00 %

Intervence ČNB
Česká národní banka 7. listopadu poprvé od roku 2002 zahájila devizové intervence. Chce tím oslabit
korunu, a uvolnit tak ještě více měnové podmínky, úrokové sazby jsou totiž na nule. Koruna následně
okamžitě oslabila proti euru na čtyřleté minimum. Kurz koruny chce banka pomocí intervencí držet
poblíž hladiny 27 Kč/EUR.
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2. Obecní záležitosti

ZASTUPITELSTVO OBCE
Zastupitelstvo zůstává ve stejném složení jako loňský rok:
Starosta
Místostarosta
Zastupitelé

Fiala Rudolf
Kubík Milan
Heřmánek František
Chaloupka Jan, Ing.
Juklová Petra
Kurtová Jana, Bc.
Kurtová Lenka, Ing.
Lacina Miroslav
Matiáš Roman
Mužíková Miloslava
Pocová Alena

Výbory a komise:

předseda
členové

předseda
členové

předseda
členové

Finanční výbor
Kurtová Lenka, Ing.
Doubrava Jaroslav
Heřmánek Jaromír
Chaloupka Jan, Ing.
Matiášová Lenka
Sociální komise
Mužíková Miloslava
Habásková Gabriela
Křížová Dagmar
Kurtová Jana, Bc.
Pocová Alena
Kulturní komise
Matiáš Roman
Cicka Milan
Fráňová Simona
Hůlková Hana
Matiášová Šárka

předseda
členové

Kontrolní výbor
Pocová Alena
Kurtová Jana, Bc.
Linhart Luděk
Matiáš Roman
Zeman Miroslav

Zemědělská a bytová komise
předseda
Heřmánek František
členové
Lacina Miroslav
Linhart Luděk
Němcová Jana, Ing.
Ort Jiří

předseda
členové

Přestupková komise
Červinka Jiří
Juklová Petra
Dvořák Petr
Prchlík Jiří
Stukheilová Krista

První letošní zastupitelstvo obce se konalo dne 4. března ve velké zasedací
místnosti na Obecním úřadě. Přítomno bylo 8 členů (od 17:45 hodin přítomno 9
členů), 2 omluveni. Občanů, kteří se přišli podívat na jednání zastupitelstva, bylo 7.

Mimo program byl schválen například finanční příspěvek mysliveckému sdružení
Nakléřov (ve výši 5.000 Kč), finanční příspěvek domovu důchodců Bystřany (ve výši
2.000 Kč). Dále pak zastupitelstvo obce schválilo pořádání závodů do vrchu ve
dnech 4.-5. května.2013 a snížení nájmu p. Ha Tran Manha na 4.500 Kč.

Další zastupitelstvo se sešlo dne 3. června ve velké zasedací místnosti na Obecním
úřadě. Přítomno bylo 8 členů (od 18:45 hodin přítomno 9 členů), 2 omluveni. Občanů
se přišlo podívat 6.

Mimo program pak
 zastupitelstvo schválilo:
o Prodej lyžařského vleku Rudný za cenu 320.000 Kč společnosti MND Poprad
o Výdaje na demontáž lyžařského vleku Rudný ve výši do 150.000 Kč SKI Areálem Ústí
nad Labem s.r.o. po předložení vyúčtování
o Žádost spol. ENPROSPOL s.r.o. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene na p.p.č. 1466/10 k.ú. Varvažov u Teolnice a smlouvy o právu stavby na č.
IV-12-4007509/VB/P001
o Žádost o odprodej část p.p.č. 208/6 k.ú. Telnice o výměře 143 m2 za cenu
250 Kč/m2
o Žádost o prodej druhé části 208/6 k.ú. Telnice o výměře 143 m 2 za cenu
250 Kč/m2
 Starosta informoval
o o objednaném měření signálu v nejproblémovějších oblastech obce a možnosti
kabelovou televizi v těchto lokalitách nahradit satelitem nebo settopboxem. Při ceně
rekonstrukce vedení by bylo vhodné celou akci rozdělit do 3-4 etap tak, abychom ji
zafinancovali z rozpočtu.
o o nabídce úvěru Komerční banky a ČSOB potřebné k přestavbě domu č.p. 84
v Telnici
o o pozvání zástupců družební obce Telnice u Brna na oslavy 200. Výroční bitvy u
Chlumce 31.8.2013. Vzhledem k tomu, že dle ohlasu přijede autobus návštěvníků,
budou uvolněny finance na pohoštění. Ubytování a stravu si hradí sami.
o o návrhu na zavedení ceny starosty pro talentované Telnické děti
 zastupitelstvo vzalo na vědomí
o žádost o finanční podporu rekonstrukce „Božích muk“ u Adolfova, kdy znovuvystavění
nepřekročí 20.000 Kč
o žádost o pronájem části pozemku č. 74/1 k.ú. Varvažov o výměře 180 m2
o žádost o prodej části pozemku č. 213/1 k.ú. Telnice
o konání Valné hromady SVS, a.s. dne 13.6.2013
o děkovný dopis Domova důchodců Bystřany za sponzorský dar
o nabídka Ing. Davida Plíštila na zpracovní žádosti o dotaci na zateplení radnice

Třetí letošní zastupitelstvo se konalo dne 2. září od 17:00 hodin ve velké zasedací
místnosti Obecního úřadu. Přítomno bylo 9 členů zastupitelstva (od 18:50 hodin 10
členů) a 1 omluven. Na jednání se přišli podívat 4 občané.

Mimo program
 zastupitelstvo schválilo:
o opravu usnesení z 23.jednání bod č. 11, kdy jméno kupujícího je Volodymyr
Kandaurov
o provozní řád studny v Telnici v domě č.p. 37 pro zásobování vodou pro domy
v Telnici č.p. 37 a č.p. 12
o prodej st.p.č.96 k.ú. Liboňov o výměře 21 m2 za cenu 250 Kč/m2
 zastupitelstvo vzalo na vědomí:
o zakoupení vozu pro Dům s chráněnými byty odsunout na příští rok
o nabídku Ing. Maria Štefánika o prodej Chaty u vleku včetně přilehlých pozemků
č. 171, 272/2, 275/1 a 48 všechny k.ú. Telnice za cenu 1.200.000 Kč
o pronájem 1 sloupu veřejného osvětlení pro umístění reklamního panelu na 5 let
společnosti GOLD SPORT s.r.o. Harachov za cenu 2.000 Kč
o výpověď p. Panoškové z nájmu restaurace Zelený strom k 31.10.2013
o projednání trvání pronájmu spodního a vrchního parkoviště u Oprámu
v následujícím jednání
o žádost SKI Areálu Ústí nad Labem – Zadní Telnice s.r.o. o úpravu nájemní
smlouvy na pronájem pozemků,, kdy v současné době není cele využíván
pozemek č. 324/1 (nyní využíváme 1.000 m2) a nové pronajmutí pozemku č.
324/3 k.ú. Telnice
 starosta informoval:
o o děkovném dopise spol. Stonožka za dar
o o poděkování obce Dolní Zálezly za humanitární pomoc v době povodní 2013
o čerpání dotací na jednotlivé akce
o návrhu investic na rok 2014


Jednalo se také o koupi VW Transporteru k přepravě 5 osob a zajištění přepravy
materiálu pro hasiče v hodnotě 39.000 Kč. Tento návrh ZO neschválilo, ale v případě
snížení ceny automobilu budou zastupitelé osloveni telefonem nebo e-mailem ke
schválení.

V pondělí 7. října se konalo mimořádné zastupitelstvo. Přítomno bylo 8 členů a 3 byli
omluveni. Na mimořádné jednání přišlo 5 občanů. Důvod tohoto zasedání bylo
schválení
4. změny Územního plánu SÚ obce Telnice, projednání a schválení záměru investic
obce na rok 2014, schválení bankovního úvěru a schválení návrhu nákupu auta pro
hasiče.
Zastupitelstvo schválilo změnu č.4 územního plánu, záměr investic na rok 2014 a
nákup vozu pro hasiče. Projednání bankovního úvěru na přestavbu výrobny na byty
vzalo na vědomí.
Mimo program
 Zastupitelstvo schválilo:
o neobnovení pronájmu pozemku č. 1401/1 k.ú. Varvažov u Telnice p.
Zlatohlávkovi
o pronájem pozemku č.669/1 k.ú. Varvažov u Telnice p. Zlatohlávkovi za
cenu 8.000 Kč ročně v dosavadním režimu nájemní smlouvy
o žádost p.Dvořáka na prodloužení nájemní smlouvy na pozemky na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 roku
o žádost o pronájem pozemků č. 1371/1, část 1371/2, část 1372/1, část
1373/1, část 1493/54 všechny k.ú. Varvažov – výměra bude upřesněna
dle geometrického plánu
 zastupitelstvo neschválilo:
o žádost p. Zdeňky Gieszmanové, nájemce penzionu Stará pošta, o
snížení nájmu
 zastupitelstvo vzalo na vědomí:
o starosta informoval o řízení o narovnání majetkoprávních vztahů
s neoprávněného užívání pozemků soukromníky do příštího jednání,
kdy bude rozhodnuto o možnosti narovnání
 starosta informoval:
o o následné legalizaci nových operátů Katastrálního úřadu k.ú. Varvažov
u Telnice

Poslední letošní zastupitelstvo se konalo 16. prosince ve velké zasedací místnosti
Obecního úřadu od 17:00 hodin. Přítomno bylo 9 členů zasetupitelstva, 2 byli
omluveni a dorazilo i 11 občanů.

Mimo program
 zastupitelstvo schválilo:
o majetkoprávní vypořádání pozemků obce podle znaleckých posudků
daných pozemků
o příspěvek 3.500 Kč na rok 2014 Českému svazu včelařů Chlumec
o uzavření věcného břemena na pozemek p.p.č. 1322/2 k.ú. Varvažov pro
stavbu čistírny odpadních vod
o uzavření věcného břemena na pozemek p.p.č. 1322/2 k.ú. Varvažov za
cenu 1.000 Kč
o návrh na snížení nájemného v objektu Stará pošta na 10.000 Kč měsíčně
+ záloha na vodu s platností od 1.1.2014 po dobu 12 měsíců
o pronájem pozemků p.p.č. 418/1 p. Sosnové
o poskytnutí finanční výpomoci domovu důchodců Bystřany na rok 2014 ve
výši 2.000 Kč
o finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč mysliveckému sdružení Nakléřov na
rok 2014
o příspěvek na Kozí dráhu 10.000 Kč na rok 2014
o prodloužení splátkového kalendáře p.Kandourovi do 1.4.2014
 zastupitelstvo neschválilo:
o prodej pozemku p.p.č. 1078/2 k.ú. Varvažov p.Jiřímu Mužíkovi
 zastupitelstvo vzalo na vědomí:
o žádost pana Rogera Malého o pronájem pozemku p.p.č. 418/1 v k.ú.
Varvažov o rozloze 3030 m2 za účelem zřízení Základní kynologické
organizace ČKS
o žádost pana Grubra, TJ Spartaku a p.Sibřinové o odprodej části cesty na
pozemky p.p.č. 323/3 k.ú. Telnice za cenu 25 Kč za 1m 2 pro zbudování
příjezdové komunikace

 starosta informoval:
o o poděkování obce Dolní Zálezly za finanční dar za povodně
o o návrhu jmenovat komisi pro vyhodnocení návrhů pro udílení Ceny
starosty obce Telnice ve složení: předsedkyně Bc. Jana Kurtova, členové
p. Roman Matiáš a p. Miroslav Lacina
o o příspěvku Ing. Jana Chaloupky o prověření stavu obecních objektů
z hlediska zabezpečení odpadních vod, o havarijních opravách obecních
objektů a obecních komunikací, postupné opravě místních kapliček, prodeji
objektu „Knedlíkárna“

Od 2. ledna 2013 byly spuštěny nové webové stránky obce:

ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad zaměstnává na stálo od ledna do konce června 6 zaměstnanců a od července
do konce prosince 7 zaměstnanců.
Na veřejno-prospěšné práce zaměstnával obecní úřad :
leden - únor
březen – září
říjen
listopad – prosinec

7 pracovníků
11 pracovníků
10 pracovníků
8 pracovníků

SLUŽBY OBECNÍHO ÚŘADU
Telnice 77
403 38 Telnice
IČO: 00267074
email:obec.telnice@tiscali.cz
tel.:472 744 923,601 391 462
ID schránky:2ihbyhm
Úřední hodiny
Pondělí 8:00- 12:00
Úterý
8:00 - 10:00
Středa 8:00 - 12:00
Čtvrtek 8:00 - 10:00
Pátek
zavřeno

13:00-17:00 úřední den
13:00-17:00 úřední den
(pouze pro objednané)

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

Knihovna
Pro všechny čtenáře je knihovna otevřená v 1. patře domu s chráněnými byty každý čtvrtek
od 14 do 17 hodin.

Odpady
Likvidace odpadů v obci se řídí obecně zvaznou vyhláškou č. 1/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Sazba poplatku pro poplatníka činí 492,- Kč za kalendářní rok
Provozní doba sběrného místa:
Úterý
Čtvrtek
Sobota

11:00 - 14:00
11:00 - 14:00
09:00 - 11:00

Uložení odpadu je zdarma
Třídění je stanoveno provozním řádem
Za provoz sběrného místa zodpovídá paní : Lída Zemanová
Elektroodpad
U obecního úřadu je přistaven box na likvidaci drobného elektromateriálu.
Vybité baterie je možné odložit do kontejneru umístěného na chodbě radnice.
Svoz velkoobjemového odpadu na Zadní Telnici a Adolfově 4. - 6. října 2013

Očkování psů a koček
Jako každý rok obecní úřad zajistil veterináře na očkování psů a koček. Tentokrát proběhlo
dne 23. září:
Vakcína vztekliny ......................100,-Kč
Vakcína kombinovaná ..............300,-Kč
Varvažov, parkoviště:

OBECNÍ MAJETEK
Restaurace CAFE-MAX Telnice čp.168
Smlouva o pronájmu s p. Čatským byla ukončena k 31. březnu 2013. Obec Telnice vyhlásila
dne 15. ledna 2013 výběrové řízení na nového nájemce. Vyhodnocení nabídek mělo
proběhnout na jednání výběrové komise dne 18. března 2013. Do tohoto výběrového řízení
se nikdo nepřihlásil. Restaurace byla od dubna mimo provoz.
OPRAVY A ÚPRAVY
V létě se začalo s úpravami na Sauně. V sále bylo zbouráno pódium a sloupy se zábradlím.
Místnost, kde býval kulečník, se celá předělala na WC. Do těchto úprav se pustili pracovníci
Obecního úřadu. Kulturní místnost již nebude sloužit jako restaurační zařízení, ale pro
potřeby obce. Budou se zde konat plesy a bude možné si tento prostor pronajmout
k oslavám, svatbám a jiným příležitostem po dohodě s radnicí. S přestavbou sálu bylo
hotovo akorát na konci listopadu, kdy tam v pátek 22.listopadu měli hasiči Valnou hromadu,
v sobotu 23.listopadu se pak na sále konal Pyžamový bál. Celková investice činila 150.000,-.

Penzion STARÁ POŠTA Varvažov č.p.114
Smlouva o pronájmu byla ukončena s dosavadním nájemcem Pudil&Černý spol. s r.o. taktéž
k 31. březnu 2013 a dne 9. ledna 2013 bylo vyhlášeno výběrové řízení. Vyhodnocení
nabídek mělo proběhnout na jednání výběrové komise dne 1. února 2013. Do výběrového
řízení se nepřihlásil žádný zájemce.
Nové výběrové řízení bylo vyhlášeno 15. dubna 2013:

Do výběrového řízení se přihlásila pouze jedna zájemkyně, a to paní Zdeňka Gieszmanová,
která dostala penzion do pronájmu . Nájemné je 17.000,- Kč/měsíc.
Dne 1. června 2013 proběhlo slavnostní otevření:

OPRAVY A ÚPRAVY
Byla opravena okna ve výši 21.000,-, pořízeno
vybavení pokojů ve výši 51.000,- a vyměněn kotel
na tuhá paliva za 29.000,-.

Bistro Bažina
Bistro má v pronájmu tento rok pan Miloš Zlatohlávek.

Chata u vleku
Na chatě u vleku proběhla oprava střechy a okapů ve výši 42.300,- a nákup náhradního
čerpadla pro studnu ve výši 60.000,-.

Penzion U zeleného stromu Telnice 10
Smlouva s dosavadním nájemcem, paní Panoškovou, byla ukončena ke dni 31. října 2013.
Dne 19. srpna 2013 bylo vyhlášeno výběrové řízení.

Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil, proto bylo dne 23. září vyhlášeno znovu:

Ústecký deník, 27.září 2013
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3. Hospodaření obce

Rozpočet obce

V tomto roce obec doplatila úvěr, který si brala na stavbu Domu s chráněnými byty.

Obecní kronika
Telnice
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4. Výstavba,
doprava, spoje

Opava rakouského pomníku
Ústecký deník, 20.srpna:

Letos byla dokončena rekonstrukce rakouského pomníku v celkové výši 2.750.000,- na
oslavu 200.výročí bitvy u Chlumce.

4. 1. VÝSTAVBA
Údržba bytového fondu obce za 1. pololetí 2013
Obec Telnice od počátku letošního roku již provedla nezbytné investice v obecních
bytech, se kterými bych vás ráda seznámila:
 Začátkem roku jsme dofinancovali výměnu oken v bytě č. 2 a vchodových
dveří v domě č. p. 11 v Telnici. Vzhledem k tomu, že z přízemí byla
přestěhována šatna našich pracovníků, probíhá v současné době v
uvolněných prostorách úprava na byt. K zařazení do bytového fondu by mělo
dojít nejpozději do konce roku.
 Výměna oken bytu č. 1 ve Varvažově č. p. 96.
 Výměna oken bytu č. 2 ve Varvažově č. p. 92.
 Výměna vchodových dveří ve Varvažově č. p. 172, 173 (panelák).
 Oprava soklů a vymalování domu v Telnici č. p. 37.
V současné době je zadána zakázka na další výměnu oken u 7 bytů a
vchodových dveří u 5 domů, která bude realizována již o prázdninách. Před
koncem roku bude rozhodnuto dle finančních prostředků o další zakázce na
plastová okna.
Přestěhováním zdravotního střediska vznikne opět bytová jednotka. S jejím
zařazením do bytového fondu počítáme až v příštím roce tak, jak nám to
umožní vytíženost našich pracovníků a finance.
Prioritou je také rekonstrukce uvolněných bytů, pokud to jejich stav bude
vyžadovat.
O dalších akcích v bytovém fondu obce vás budu informovat v prosincovém
čísle zpravodaje. Nyní ale přeji všem krásné léto a pohodu
Iva Konečná, správa bytů
Zdroj: Telnický zpravodaj červenec 2013

Údržba bytového fondu obce za 2. pololetí 2013
Během roku 2013 bylo nově přiděleno nebo vyměněno rekordích 10 bytů a téměř
v každém jsou potřeba provést nutné rekonstrukce, které vzhledem k množství
uvolněných bytů ukrojili větší část financí, které jsme původně plánovali do výměny
oken. Ve většině případů se jedná o výměnu staré podlahové krytiny, rekonstrukci
elektrorozvodů, změny systému vytápění nebo výměny kuchyňské linky. Vzhledem
k zastaralým elektrorozvodům dochází k postupné výměně hlavních rozvodových
skříní.
K větším investicím patří:
 dokončená výměna oken a dvěří ve Varvažově č.p. 92 a výměna plynového
kotle
 v Telnici č.p. 11, kde byl kompletně zřízen nový byt 1+1 a dovyměněny okna
v celém domě
 bylo přestěhováno zdravotní středisko do penzionu pro seniory a v uvolněných
prostorech bude v příštím roce zřízen nový byt 3+1
 ve Varvažově č.p. 97 byly vyměněny okna ve 3 bytech a vchodové dveře
 ve Varvažově č.p. 96 byly vyměněny okna ve 2 bytech a vchodové dveře
 va Varvažově č.p. 56 budou do konce roku vyměněny vchodové dveře
 ve Varvažově č.p. 87 byla vyměněna okna v jednom bytě
 po uvolnění garsonky v Telnici č.p. 37 byla nutná větší rekonstrukce (výměna
lina, kuchyňské linky a nová elektroinstalace, sanační omítky)
 ve Varvažově č.p. 60 byla provedena výměna oken v celém přízemí a výměna
dosloužilého plynového kotle
 ve Varvažově č.p. 99 výměna vchodových dveří a 3 oken do dvora, která byla
ve velmi špatném stavu
Od ledna 2014 nebudou mít nájemníci možnost uhradit nájem, služby spojené
s užíváním bytu a poplatek za provoz kabelové televize na upomínku přes inkaso.
Tímto opatřením bude mít radnice rychlejší pehled o dluzích a bude moci rychleji
jednat.
Do příštího roku schází vyměnit okna ještě ve 32 bytech a pevně věřím, že se většina
podaří uskutečnit a našim nájemníkům tak zlepšit bydlení. Potom bude nutné zaměřit
se na fasády.
Přeji nájemníkům i všem našim občanům klidné a šťastné svátky a do Nového roku
2014 zdraví, štěstí a spokojenost.
Iva Konečná – správa bytů
Zdroj: Telnický zpravodaj prosinec 2013

4. 2. DOPRAVA
PRAVIDELNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
BUSLine Semily
Linka 451

Změna trasy linky č. 451
Od 15. 12. 2013 dochází ke změně trasy linky Ústí nad Labem Chlumec - Telnice - Krásný Les. Autobus bude zajíždět do Zadní Telnice
a dopraví tak lyžaře až k lyžařskému středisku. Také přibude několik
párových spojů v pracovní dny i o víkendech.

Nový jízdní řád:

Dopravní podnik města Děčína
Linka 445

TURISTICKÉ VLAKOVÉ A AUTOBUSOVÉ LINKY
KOZÍ DRÁHA
Provoz na Kozí dráze byl zahájen v roce 1871, kvůli malé vytíženosti skončil v prosinci roku
2007. Od té doby tudy jezdí vlaky pouze příležitostně.

V letošním roce vyjely vlaky o velikonoční v neděli 31. března. Jednalo se celkem o 4 páry
vlaků v úseku Děčín - Telnice.
Jízdné ( celé/zlevněné):
Děčín - Libouchec a Telnice - Libouchec 20Kč/10 Kč
Děčín - Telnice
30Kč/20Kč

Ústecký deník, 2. 4. 2013:

Další jízda „KOZÍ DRÁHY“ proběhla v sobotu 20. dubna:

Zahájení pravidelného letního provozu „KOZÍ
DRÁHY“ proběhlo 29. června 2013.

MIKULÁŠ NA KOZÍ DRÁZE

Města a obce Děčín, Jílové, Libouchec, Telnice, Krupku, Novosedlice a Oldřichov u
Duchcova propojují koleje již od roku 1871. Dlouhá historie nic neubrala na kráse a
regionální důležitosti trati, kterou již naši prapraprarodičové nazvali "Kozí dráha".
Mikulášský vlak na Kozí dráze vyjede v neděli 8. 12. 2013
Akce proběhne v neděli 8. 12. 2013 na trase Děčín - Telnice.
Vlak vyrazí z Děčína ve 13:45, nástup bude možný ve všech stanicích na trati. Do Děčína na
hlavní nádraží přijedeme v 18:05. Vlak pojede trasu Děčín - Libouchec - Telnice - Libouchec,
s tím, že cestující ve směru od Děčína mohou vystoupit již v Libouchci nebo se ještě svézt
přes Telnici. Pro cestu domů bude platit to samé a to možnost nástupu v 16:45 a jet přes
Telnici nebo až v 17:30 a cestovat jen z Libouchce bez zajížďky do Telnice.
Vlak budou obsluhovat čertíci, kteří po cestě vyčmuchají zlobivé a hodné děti. Ty zlobivé
nejspíš zapřáhne do práce sám vlakvedoucí kníže pekelný, aby mu přikládaly pod kotel.
Všechny hodné děti pak čertíci provezou po trati a odvedou za Mikulášem do kulturního
domu v Libouchci na tradiční nadílku s pohádkovým představením.
Akce je určena dětem i dospělým.
Mikulášské jízdenky budou k dostání pouze v předprodeji
250,- Kč pro 1 dítě do 12 let v doprovodu 1 dospělé osoby
100,- Kč každé další dítě v doprovodu téže osoby
250,- Kč děti od 12 let a osamocení dospělí
Cena zahrnuje jízdné, mikulášský balíček a divadelní představení.
Zdroj: http://kd.severoceskedrahy.cz

Ústecký deník, 19. 11. 2013:
Vlaky s čerty jsou už vyprodané
Telnice, Libouchec - Kdo chtěl dostat děti do mikulášského vlaku na Kozí dráze, má
již smůlu.
O cestu vlakem mezi Děčínem a Telnicí obsluhovaným čerty a oslavu v Libouchci byl takový
zájem, že organizátoři museli vypravit nejen odpolední, ale i dopolední jízdu. Obě jsou již
beznadějně vyprodané.
Vlaky z Děčína vyjíždí v neděli 8. prosince, první v 8.45, odpolední ve 13.45. Kromě
mikulášské nadílky v kulturním domě na děti a rodiče čeká i pohádkové představení

Ústecký deník, 10. prosince:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem
Ceník jízdného na turistických linkách
Jízdenky platí pouze pro přepravu na sezónní lince v den vyznačení data platnosti a je
možné zakoupit pouze u řidiče na turistické lince. K jízdence je povolena bezplatná přeprava
1 spoluzavazadla podléhající placení přepravného nebo 1 psa.
Jednosměrná jízdenka

Obousměrná jízdenka

Dospělí a osoby nad 15 let

40 Kč

60 Kč

Děti 6 - 15 let

20 Kč

30 Kč

Zvýhodněné jízdné 1 + 1*

50 Kč

75 Kč

* platí pro přepravu jedné osoby ve věku od 6 do 15 let a jedné osoby od dosažení
věku 15 let
Sezónní linky můžete využít i s jízdenkami s platností na 24 hodin nebo síťovou jízdenkou
REGIONet Labe-Elbe.
SKIBUS
Linka č. 10: Divadlo – Lipová –. Telnice, žel. st. - Zadní Telnice
je v sezóně 2012/2013 provozována od 22. 12. 2012 do 17. 3. 2013, vždy o víkendech a v
období školních prázdnin.
Jízdní řád:
Zastávka

Odjezd

Divadlo

8:30

9:45

11:00

14:05

15:20

Lipová

8:38

9:53

11:08

14:13

15:28

Chlumec

8:45

10:00

11:15

14:20

15:35

Telnice, žel. St.

8:50

10:05

11:20

14:25

15:40

Zastávka

Odjezd

Telnice, Zadní Telnice

9:05

10:20

13:30

14:45

16:00

Telnice, žel. st.

9:15

10:30

13:40

14:55

16:10

Chlumec

9:20

10:35

13:45

15:00

16:15

Lipová

9:27

10:42

13:52

15:07

16:22

CYKLOBUSY
Linka č. 20: Divadlo - Zadní Telnice - Adolfov - Krásný Les - Varvažov, Pomníky – Divadlo
je v sezóně 2013 provozována od 20. 4. 2013 do 28. 10. 2013, vždy o víkendech a státních
svátcích, v období letních prázdnin pak i každou středu.
Jízdní řád:
Zastávka

Odjezd

Divadlo

9:00

13:00

Chlumec

9:20

13:20

Zadní Telnice

9:30

13:30

Adolfov

9:40

13:40

Krásný Les

9:50

13:50

Varvažov, Pomníky

10:10

14:10

Chlumec

10:15

14:15

Divadlo

10:30

14:30

Linka č. 21: Divadlo - Nakléřov - Petrovice, rozc. Krásný Les - Tisá, Kulturní dům - Divadlo
je v sezóně 2013 provozována od 20. 4. 2013 do 28. 10. 2013, vždy o víkendech a státních
svátcích, v období letních prázdnin pak i každou středu.
Jízdní řád:
Zastávka

Odjezd

Divadlo

11:00

15:00

Chlumec

11:20

15:20

Nakléřov

11:30

15:30

Petrovice, rozc. Krásný Les

11:40

15:40

Tisá, Kulturní dům

11:50

15:50

Divadlo

12:20

16:20

4. 3. SPOJE

Pošta
Od 1. července je v obci otevřená pošta, která byla nově zřízena v přízemí bývalé restaurace
Café Max vedle obecního úřadu. Investice obce byla 120.000,-.

Ústecký deník, 16.listopadu:

Kabelová televize
Na základě zájmu veřejnosti byl přidán v prosinci 2013 do nabídky kabelové televize obce
tento program:
ČT D - ART na kanále S 11, frekv: 231,25Mhz .
Šlágr TV kanál : S07 , frekv: 147,23Mhz.

Obecní kronika
Telnice
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5. Veřejný život
v obci

5.1. SPOLKY A SDRUŽENÍ
Sbor dobrovolných hasičů
Složení výboru:
starosta

František Kindelmann

místostarosta

Jan Doubrava

velitel

Miroslav Lacina

zástupce velitele a jednatel

Robert Böhm

strojník

Michal Zoula

hospodář

Radka Böhmová

preventista

Milan Žinžur

referent mládeže

Martina Doubravová

vedoucí mládeže

Hana Hůlková

revizor

Lenka Krtková
Marta Doubravová

Výjezdová jednotka:

Nové webové stránky SDH Telnice:

Skiklub Zadní Telnice

Zdroj: http://www.volny.cz/skitelnice/

Ceník služeb v lyžařském středisku Zadní Telnice:
Provoz lanovek

Večerní lyžování

denně Rudný 9.00 - 16.00
ostatní 9.00 - 16.00

St, Čt, Pá Slalomák
17.00 - 20.00

Vleky Rudný, Slalomák, VL500, Cvičná

Dětská a Senioři (do 12 let
a roč. 1943 a st.)

Dospělí

1 hodina

100,- Kč

150,- Kč

2,5 hodiny

150,- Kč

250,- Kč

4 hodiny

200,- Kč

300,- Kč

Celodenní

250,- Kč

350,- Kč

Večerní lyžování (2 hodiny)

200,- Kč

200,- Kč

Sezónní (s foto - nepřenosná)

2000,- Kč

3500,- Kč

Sezónní (bez foto - přenosná)
Pondělí až pátek

4500,- Kč
600,- Kč

1000,- Kč

Rodinné celodenní
2 dospělí + 2 děti do 12 let

1000,- Kč

2 dospělí + 1 dítě do 12 let

750,- Kč

1 dospělý + 2 děti do 12 let

750,- Kč

Kreditní tarif Rudný

40,- Kč

Kreditní tarif Slalomák, Cvičná

30,- Kč

Dětské vleky (dětské hřiště)

dopoledne odpoledne celý den Pondělí až pátek
9.00-12.30 12.30-16.00 9.00-16.00
(Po-Pá)

Meva I, Meva II, Kašpárek, Kolotoč
80,- Kč
(děti do 6 let, děti do 12 let, dospělí )

80,- Kč

100,- Kč

300,- Kč

Pondělí až pátek
(Po-Pá)

Školní akce

Lyžařské vleky v celém středisku 600,- Kč za osobu včetně doprovodu

Lyžařská
škola
Doba

1 h.

2 h.
450,- Kč

8 h. - 4 po sobě následující víkendové dny

Cena

250,- Kč

1500,- Kč

Provoz

Každý den od 27.12.2012 do 30.12.2012 a od 5.1.2013 každou sobotu a
neděli od 10 do 12 hod.
Dětské vleky Meva, Kašpárek a Kolotoč. V ceně je pojištění a vlek.
Sraz vždy v 9:30 h. u vleku Kašpárek. Na základě telefonické objednávky
výuka i v jiné dny.

Jako hlavní novinka pro tuto sezónu je výstavba odpojitelné 2-sedačkové lanovky.
Technické parametry nově stavěné 2-sedačkové lanovky:
Typ lanovky: osobní visutá jednolanová dráha oběžného systému s odpojitelným
uchycením dvoumístných sedaček (SLO-2)
Výrobní typ: 2-CLD, Tažná větev: pravá, Umístění pohonu: dolní stanice
Systém napínání: hydraulický v dolní stanici, Přepravní kapacita: 1 440 osob/hod
Šikmá délka: 820 m, Dolní stanice: 587 m.n.m., Horní stanice: 796 m.n.m. Rudný
vrch, Převýšení: 209 m
Výkon hlavního pohonu: 295 kW, Průměr dopravního lana: 32 mm, Maximální
dopravní rychlost: 5,0 m/s
Čas jízdy: 2,7 min 162 s, Časový interval sedaček: 5 s
Vzdálenost sedaček: 25 m, Počet sedaček: 72, Počet podpěr: 9
Garážování sedaček: manuální depo v dolní stanici, Výrobce: Garaventa
Původ lanovky: Švýcarsko - Lenzerheide (Schwarzhorn)

29.8.2013 Další malý střípek z mozaiky, vratné kolo, je na Telnici:

5. 9. 2013 Stavba spodní stanice:

Zaří - říjen sloupy:

Ústecký deník, 26. září:

Telnická lanovka roste před očima. Hotová bude
v polovině prosince

Technici připravují kusy lanovky k montáži. Velké ocelové části lanovky včetně pohonných
kol a vysokých stožárů jsou rozložené na parkovišti v lyžařském středisku Telnice.
Autor: DENÍK/Karel Pech
Ve vrchní části stojí první sloupy. Další do stráně v příštím týdnu vynese vrtulník.
Spodek sjezdovky Slalomák v lyžařském středisku Telnice se v posledních týdnech změnil
k nepoznání. Jsou zde hromady nahrnuté zeminy a hlavně již zde vyrostla hrubá stavba
spodní části nástupní stanice nové lanovky. Ta má v letošní zimní sezoně zcela změnit styl
lyžování na Ústecku. Dokončená bude v polovině prosince.
„Stavba již výrazně pokročila. Příští týden se chystáme za pomoci vrtulníku vztyčit sloupy
lanovky," řekl Deníku vedoucí lyžařského střediska Jindřich Holinger.
Ve spodní části je již z poloviny hotová nástupní stanice, pod kterou budou parkovat rolby.
Dělnici již zvládli hrubou část spodního sektoru, chystají se na druhou polovinu. V lese
směrem od této stavby do kopce je již vyřezaný pruh, budoucí trasa, nad kterou bude
sedačková lanovka jezdit. „V horní části již stojí dva stožáry. Dostali jsme je tam za pomoci

jeřábu. To se dalo," chlubí se dělníci, kteří na parkovišti připravují další části lanovky. Odtud
by je pak měl vrtulník zvedat. Jedno z pohonných kol je tak mohutné, že když se o něj
opřete, ani se nehne.
Jak vypadá nástupní stanice
Pod sjezdovkou Slalomák vedle vodní nádrže vyrůstá nástupní stanice lanovky, v jejímž
přízemí budou i garáže pro rolbu. Spodní část je ze železobetonu, na který se namontuje
ocelová konstrukce lanovky. Plášť budovy bude z modřínových latí a má zajistit uvnitř
dostatek světla. Střecha bude z tmavě šedého falcového plechu.
Dvousedačková lanovka, kterou lyžařské středisko získalo, není nová. Ještě v létě stála ve
Švýcarsku. Zde ji postupně demontovali a odvezli do skladu u Chabařovic. Odtud pak
potřebné kusy postupně putují do lyžařského střediska.
Trasa lanovky povede šikmo lesem. Výstupní stanice bude ve stejných místech, na kterých
lyžaři vystupovali z vleku Rudný. Odtud se pak budou moci lyžaři dostat na všechny
sjezdovky, kterými Telnice disponuje. Nový bude průsek na Cvičnou, spojka na Slalomák a
především nová sjezdovka o délce dvou kilometrů, která bude vhodná pro děti a začínající
lyžaře.
Od instalace lanovky si lyžařské středisko slibuje větší zájem lyžařů. Lanovka vyveze za
hodinu 1400 lidí, což je 2 krát více než byla kapacita vleku Rudný. Lidé si navíc na ní mohou
odpočinout. Ale jen krátce, jízda potrvá 2,5 minuty.

http://www.volny.cz/skitelnice, 1. 10. 2013:
V pondělí 30. září se podařilo bez větších problémů osadit všechny sloupy lanovky.
Helikoptéra to zvládla za cca. 3 hodiny. První snímky si můžete prohlédnout na následujících
obrázcích:

Ústecký deník, 5. prosince 2013:

První vlek Telnice spustí již tento víkend, lanovku po
Vánocích

Vedoucí lyžařského střediska Telnice Jindřich Holinger si vyzkoušel sedačky nové lanovky.
Autor: DENÍK/Karel Pech

Telnice – Ve středisku pojede dětský vlek Meva. Dělníci finišují na stavbě lanovky. Pokud
vše dopadne dobře, rozjede se hned po Vánocích.
Milovníci lyžování a snowboardu budou mít v této sezoně první šanci vyzkoušet si sjezdovky
ve středisku Telnice. Tento týden místní zaměstnanci na sjezdovky umístili sněžná děla. Na
plné obrátky jedou na dětské sjezdovce Meva, kterou chtějí spustit již v sobotu.
„Teploty jsou ideální, můžeme proto zasněžovat. Soustředili jsme se na Mevu, Ta je
nejmenší a lze ji technickým sněhem pokrýt nejsnáze," vysvětluje vedoucí telnického
střediska Jindřich Holinger. Na Telnici totiž žádný sníh dosud neleží. Umělý je proto jediný,
na kterém budou moci lyžaři jezdit.
Ceny jízdného Na dětském vleku Meva bude zatím platit speciální jízdné ve výši 80 korun
za půl dne. V prodeji jsou již i celosezónní jízdenky. Pro děti stojí 3 500 korun a pro dospělé
5 000 korun, jízdenka přenosná bez fotografie pak 6000 korun. Až do soboty 7. prosince lze
jízdenky koupit se slevou 10 procent buď v kanceláři střediska na Telnici nebo
v Rooseveltově ulici ve společnosti SKD Průmstav.
Na Mevě nejsou ještě umístěné kotvy. Toho se ale lyžaři nemusí obávat. Osadit je sem
znamená práci na tři hodiny.
Podle Jindřicha Holingera zatím budou lyžaři platit speciální jízdné, které středisko určilo na
80 korun za půl dne. Kdo se bude chtít na Telnici dostat, bude muset použít automobil.
Skibusy podle stránek dopravního podniku začnou jezdit až těsně před Vánocemi,
21. prosince.
Finiš
Sejdou se tak nejspíše s hlavní letošní atrakcí – dvousedačkovou lanovkou, kterou sem
provozovatelé přivezli ze Švýcarska. Nyní dělníci pracují na střeše nástupní stanice, která
bude hotová v pondělí. „Příští sobotu plánujeme zatěžkávací zkoušku a pak kolaudaci,"
uvedl Jindřich Holinger. Pokud vše půjde dobře, lyžaři by se mohli poprvé svézt 25. prosince.
Horší podmínky letos budou mít ale v Krušných horách běžkaři. Podle předsedy sdružení
Krušnohorská bílá stopa Antonína Herzána budou letos upravené stopy jen v okolí středisek.

„Nemáme dostatek peněz na propojení středisek. Kraj nám dal jen 400 tisíc korun místo
dřívějšího milionu," vysvětlil. Pomoci si sdružení chce prodejem samolepek.

Ústecký deník 9. prosince 2013:

Milovníci zimních sportů se dočkali, Telnice spustila
první vlek
Telnice /HLASOVÁNÍ/ - Milovníci lyžování a snowboardu se konečně dočkali. V lyžařském
středisku Telnice provozovatelé spustili první vlek - dětskou Mevu.
Ačkoli v prvním lyžařském dni sezony v sobotu příliš zimním sportům nepřálo počasí, přijelo
na Telnici hned několik desítek snowboardistů a lyžařů. Když se dostali přes kluzké
parkoviště, pro mnohé řidiče se stalo zapeklitým oříškem, nakonec si na svých prknech
zajezdili.

Hlavní sezona ale ve středisku začne až po Vánocích. Dělníci finišují na pracích na
sedačkové lanovce, která letos nahradí dříve hlavní vlek Rudný.
Stavba lanovky začala až v druhé polovině léta a stále není hotová. Příští víkend jí čeká
zatěžkávací zkouška, otevře možná 25. prosince.

5.2. VYDÁVÁNÍ TISKOVIN
Obec vydala v tomto roce opět dvě čísla Telnického zpravodaje:

ČERVNOVÝ
ZPRAVODAJ

PROSINCOVÝ
ZPRAVODAJ

5.3. KINO
V letošním roce Telnické kino navštívilo 235 diváků a proběhlo 15 představení.

5.4. OSTATNÍ KULTURNÍ AKCE
Napoleonské slavnosti připomněly 200. výročí bitvy u Chlumce a
Varvažova z roku 1813. V Ústí nad Labem jim byl věnován celý
červen. Zahájeny byly v sobotu 1. června dobovým jarmarkem a
vojenským ležením v areálu muzea a na Lidickém náměstí a
otevřením výstavy Bitva u Chlumce – 200 let od válečných událostí
u Chlumce a Varvažova v Muzeu města Ústí nad Labem.
Dvousetleté jubileum válečných událostí z roku 1813 připomíná
veřejnosti rozsáhlá výstava v Muzeu města Ústí nad Labem:

Během léta roku 1813 se město Ústí nad Labem dostalo do víru dramatických evropských
dějin. V severozápadních Čechách a v přilehlém Sasku operovaly spojenecké armády
Rakouska, Ruska a Pruska proti silám Napoleonské Francie. V těsné blízkosti Ústí nad
Labem se u nedalekého Chlumce odehrála na konci srpna 1813 největší a nejkrvavější bitva
napoleonských válek v Čechách, ve které se po dlouhé době podařilo spojencům porazit
francouzská vojska. Strategické vítězství v bojích u „českých Thermopyl“ předznamenalo
výsledek v Bitvě národů u Lipska, kde započal definitivní pád francouzského císaře
Napoleona I.
Ještě předtím ale během září 1813 v Krušných horách proběhlo několik dalších střetnutí.
Největšímu z nich velel z Nakléřova samotný francouzský císař Napoleon I. Také zde byl
jeho pokus o vpád do Čech odražen. Osobní zážitek z válečného pole pro návštěvníky
výstavy zprostředkuje multimediální realizace výtvarníka Richarda Loskota.

Výstava Bitva u Chlumce ukazuje návštěvníkům nejen dějiny napoleonských válek a bohaté
sbírky zbraní a výstroje armád, které se podílely na válečných událostech roku 1813, ale
také má za cíl seznámit s podobou a s osudy města Ústí nad Labem a jeho okolí na počátku
19.století. Připomenuty jsou městské brány jako součást opevnění města, které mělo právě
v této válce poslední příležitost pro své uplatnění. Z dobových událostí v Ústí nad Labem je
zde zmíněn nejen zachránce města hrdinný rakouský dragoun Fridrich Jordán, ale také
ústecký punčochář Ignác Fleischer a jeho stříbrný pětifrank, ústecký lékař a geolog Johann
Stolz a jeho přátelství s básníkem a politikem J.W.Goethem a další jména a události
ústeckých dějin.
Je také možné nahlédnout do každodenního života obyvatel Ústecka, ať již do empírového
salónu nebo do venkovské chalupy tzv. selského baroka. Vůbec poprvé je veřejnosti
představen klavír postavený kolem roku 1804 jedním z nejvýznamnějších vídeňských
stavitelů klavírů první třetiny 19. století Conrádem Gráfem. Je nejstarším známým klavírem
od Conráda Gráfa na světě a je to zcela mimořádná památka evropské klasicistní hudební
kultury. Na špičkovém nástroji Conráda Gráfa svého času hrál a skládal například Ludwig
van Beethoven.
Významnou součástí výstavy bude také prezentace řady pomníků a památných míst, které
u nás připomínají události napoleonských válek. Poprvé v dějinách ústeckého muzea bude
delší dobu zpřístupněn veřejnosti „Přestanovský poklad“, soubor zlatých a stříbrných
medailí, mincí a dalších památek, které roku 1835 uložili do základů pomníku v Přestanově
panovníci Rakouska, Ruska a Pruska.
Výstavu v ústeckém muzeu tradičně doplňují doprovodné programy pro návštěvníky a další
kulturní nebo vzdělávací akce!

Napoleonské války na Ústecku
Tři roky po revoluci ve Francii v roce 1789 začalo v Evropě desetiletí válek vedených různými
koalicemi proti Francouzské republice. Ty mimo jiné dovedly k absolutní moci jednoho
z vojevůdců francouzské revoluční armády Napoleona Bonaparteho. Ten se stal v roce
1804 francouzským císařem Napoleonem I., který již od roku 1803 až do svého definitivního
pádu v roce 1815 vedl v Evropě řadu vojenských konfliktů, které se označují jako
Napoleonské války. Válečné konflikty přelomu 18. a 19.století výrazně poznamenaly dějiny
světa a svoji stopu zanechaly také na Ústecku. Po vítězství francouzského císaře Napoleona
I. v bitvě u Slavkova v roce 1805 ztratil český král a císař František II. tzv. Bratislavským
mírem Tyrolsko, italská území včetně Benátska, Istrii a Dalmácii. Císař František II. se vzdal
6. srpna 1806 koruny Svaté říše římské, prohlásil římskou císařskou hodnost za zrušenou
a zbavil zbylé říšské stavy povinností vůči sobě jako římskému panovníkovi. Od té doby vládl
také v českých zemích dále jako císař rakouský František I.
Poprvé válka dorazila na Ústecko již v roce 1809. 21.května 1809 překročily rakouské
armády a vojáci dobrovolnických pluků česko-saskou hranici. Na zemské hranici v okolí
Petrovic sice došlo k menším srážkám, záhy se jim ale podařilo obsadit Drážďany. Avšak
další průběh války byl již příznivý Napoleonské Francii a jejím spojencům včetně Saska.
Rakouské jednotky se postupně ze Saska stáhly a poté
severozápadní Čechy zažily v roce 1809 sasko-vestfálský vpád.
Asi dva tisíce vojáků ze Saska a Vestfálska obsadilo Chomutov 8.
června a zdrželo se zde až do 10. října. I když si saský král na
mírových jednáních nárokoval severozápadní pohraničí Čech od
Chebu přes Ústí nad Labem až po Liberec, nakonec Sasko
získalo pouze české historické enklávy. Rakousko se dočkalo
dalších velkých územních ztrát a především byla na několik let
oslabena jeho politická, ekonomická a vojenská moc. Rakouské
císařství se podřídilo vlivu Francie, v roce 1812 dokonce vstoupilo
jako francouzský spojenec do války s Ruskem. Rakouské jednotky
se ale během tažení vyhnuly vážným střetům s Rusy a ustoupily
z Ruska bez větších škod.

Když po katastrofě francouzské Velké armády v Rusku v roce 1812 časně zjara 1813
překročila ruská vojska řeky Němen a Vislu, uzavřelo Rakousko s Ruskem příměří a začalo
doplňovat svou armádu. V únoru 1813 přešel pruský král Fridrich Vilém III. na stranu
Ruska. Za novou koalicí stála v pozadí především finanční síla Velké Británie. Napoleon I.
dokázal sice v květnu 1813 v bitvách u Lützenu a u Budyšína porazit ruskou i pruskou
armádu, ale síly mu chyběly pro využití těchto vítězství ke zničení protivníka. Pro Rakousko
se konečně naskytla příležitost vrátit se mezi evropské velmoci. Již v květnu 1813 postavil
císař František I. do čela nově budované armády Karla Schwarzenberga, náčelníkem
generálního štábu byl jmenován Jan Josef Radecký z Radče. Zázemím a válečným
nástupištěm se staly severní Čechy. Ruský car a pruský král společně sbírali síly ve
slezském Reichenbachu. Jejich úhlavní nepřítel Napoleon měl svůj hlavní stan v saských
Drážďanech. Rakouský císař František I. se usadil na zámku v Jičíně.

V červnu a červenci 1813 probíhala intenzívní jednání mezi protinapoleonskou koalicí,
Rakouskem a Francií. Ke zlomovému setkání Napoleona s rakouským vyslancem
Metternichem došlo 26. června v Drážďanech. První devítihodinové urputné jednání
skončilo bezvýsledně. Teprve později došlo k dohodě o svolání mírového kongresu do Prahy
a o prodloužení příměří o 20 dní. Oněch 20 dnů potřeboval Karel Schwarzenberg k ukončení
příprav rakouské armády na válku.
Pražský mírový kongres sice začal 12. července, ale v jeho úspěch prakticky nikdo nevěřil.
O půlnoci z 10. na 11. srpen vypršelo příměří. Francie nepřijala podmínky spojenců
a Rakousko vstoupilo do války na jejich straně. Od 11. srpna začala do východních Čech
přicházet spojenecká ruská a pruská vojska. Od Terezína se údolím řeky Ohře začal budovat
systém valů a polních opevnění. Zároveň byly zesilovány městské hradby Prahy, Litoměřic,
Roudnice n. L., Mělníka a Dubé u Doks. Naposledy v jeho historii také v Ústí nad Labem
zpevňovali hradby a městské brány. Francouzi totiž nečekali na nepřítele, ale sami vtrhli ze
Saska 18. srpna do severních Čech. Armádní sbory maršála Poniatowského a generála
Vandamma obsadily Rumburk, Frýdlant, Šluknov, Jablonné v Podještědí, Mimoň a Českou
Lípu. Pouze v Rumburku a v České Lípě došlo k menším střetům rakouské a francouzské
jízdy. Tato akce nebyla pro Francouze příliš úspěšná, nedošlo k žádnému významnějšímu
boji, pouze dva německé pluky přešly u Liberce na stranu spojenců. V souvislosti s dalšími
událostmi Francouzi do konce srpna ze severních Čech ustoupili.
V reakci na okupaci severních Čech vyrazila spojenecká vojska 22. srpna 1813
k Drážďanům. Neustálý déšť ztížil přechod Krušných hor, vojáky pak zajímalo spíše rabování

vesnic v okolí Drážďan než boj. Do Drážďan se ale s posilami včas vrátil Napoleon a připravil
spojencům krvavé uvítání. 27. srpna provedla francouzská jízda úspěšný protiútok a večer
vydal Schwarzenberg rozkaz k ústupu do Čech. Francouzi ztratili asi 10 000 vojáků, spojenci
dva a půl krát tolik. V bitvě u Drážďan bylo ve dnech 26. a 27. srpna 1813 vojsko
spojenců Napoleonem I. poraženo. Ale nebojovalo se pouze v bezprostřední blízkosti saské
metropole. V okolí Pirny a Königsteinu probíhaly současně boje na pravém křídle útočících
spojenců, a to mezi armádním sborem generála Vandamma a ruskými pluky. Když ráno 28.
srpna zahájila Česká armáda ústup přes Krušné hory, tak k pronásledování vyslal Napoleon
I. jednotky velitelů Mortiera, Murata, St. Cyra a Vandamma. Poslední jmenovaný měl
proniknout do týlu České armády a uzavřít ustupující jednotky v Krušných horách.

Nejkratší cestou do Čech byla pro francouzské vojáky cesta Nakléřovským průsmykem.
Zde se ale museli neustále potýkat s ustupujícími ruskými pluky. V noci z 28. na 29. srpna se
bojovalo v Petrovicích, kde se Rusům podařilo odrazit jeden z francouzských útoků. 29.
srpna ráno prošly ruské jednotky Nakléřovským průsmykem. Na necelých 15 000 mužů
ruského generála Ostermanna-Tolstého se valilo skoro 40 000 francouzských vojáků
armádního sboru generála Vandamma. Místem k rozhodující bitvě se stal Chlumec nedaleko
Ústí nad Labem. V neustále opakovaných útocích, v krvavém boji muže proti muži ruské
pluky udržely obrannou linii. Za cenu velkých ztrát byl zmařen nebezpečný plán obklíčit
spojeneckou armádu. Ta v noci na 30. srpen sestoupila z Krušných hor a posílila řady
obránců. Vrchním velitelem spojeneckých jednotek u Chlumce byl jmenován ruský generál
Barclay de Tolly. Mimo posílených ruských pluků, byla do boje nasazena i rakouská vojska
generála Hieronyma Colloredo-Mansfelda. Především rakouské pěší pluky byly složeny
z vojáků původem z Čech, ale byly zde i pluky uherské a dragouni z Haliče. Celkem měli
spojenci asi 50 000 mužů. Druhý den bojů byla početní převaha na jejich straně.
V neztenčené míře pokračovaly boje i 30. srpna 1813. Generál Vandamme řídil bitvu s vrchu
Horka nad Chlumcem. Kolem poledne pozoroval blížící se vojska od Nakléřova. Zpočátku
si myslel, že se jedná o posily, záhy ale zjistil svůj omyl. Byly to jednotky pruské armády,
které vedl generál Kleist. Prusové tím uzavřeli obklíčení Francouzů. Mezi francouzskými
vojáky propukl zmatek a jejich obrana se rychle rozpadla. Do zajetí padlo více než 10 000
francouzských vojáků, včetně vrchního velitele generála D.R.Vandamma. Osud zajatců byl
ale nepochybně lepší, než osud více než 11 000 padlých a raněných francouzských vojáků.

Na
straně
spojenců
bylo
raněných
a mrtvých
celkem
více
než
9000.
Rozsáhlé škody postihly i místní obyvatele. Stovky domů a usedlostí shořely, prakticky
zničen byl nejen Chlumec, ale také sousední Přestanov, Stradov a Žandov, boje zasáhly
také město Chabařovice a další obce v širším okolí. Válečné události se dotkly také města
Ústí nad Labem, které bylo obsazeno vojáky francouzského generála Creuzera. Ti zajali
městskou radu a zabírali místní zásoby sena a mouky. Na pomoc obsazenému městu byla
vyslána z Terezína brigáda generála Johanna Longuevilla. Ráno 30. srpna sice došlo
v údolí řeky Labe k menším přestřelkám, ale větší boje se Ústí vyhnuly. Náhlý příchod
rakouských vojsk zachránil město před vypuknutím požáru, který připravili francouzští vojáci.
Během jejich ústupu došlo v ulicích města k přestřelce, ve které padl rakouský dragoun
Fridrich Jordán.

Spojenecká vojska vítězstvím v bitvě u Chlumce a Přestanova znemožnila Napoleonovi
využít získané převahy v bitvě u Drážďan. Vítězství posílilo spojence v odhodlání bojovat
proti Napoleonovi. Pro české země bylo toto vítězství významné i tím že zabránilo
francouzským vojskům proniknout do vnitrozemí a znemožnilo případné obsazení Čech
a Prahy. Dle zpráv, které v té době kolovaly v Čechách, měl Napoleon slíbit za vítězství
českou královskou korunu právě generálu Vandammovi.
K dalším menším šarvátkám a srážkám mezi spojeneckými a francouzskými vojsky
docházelo v Krušných horách i v následujících týdnech. Na hřebeni Krušných hor nad
Krupkou a Chlumcem se Francouzi objevili 9. září. A 15. září provedli útok přes Nakléřov
směrem na Telnici a Chlumec. Útoku měl osobně velet císař Napoleon I. Nejtěžší boje
propukly 17. září 1813 u Varvažova. Rakouským vojskům se podařilo nejen francouzský
útok zastavit, ale během večera a následující noci se podařilo Francouze vytlačit z Čech.
Francouzi ztratili asi 2000 mužů, přibližně stejný počet byl zajat. Spojenci ztratili něco přes
1000 vojáků. Boje pokračovaly i následujícího dne. Po bojích v údolí Knínic a Přední Telnice
se nakonec francouzská vojska stáhla zpět do Saska.

Tím sice skončily přímé boje na Ústecku a v severních Čechách, ale pro místní obyvatele
neskončilo válečné utrpení. Ke zničeným obcím z konce srpna přibyly další. Celé
severozápadní Čechy se staly velkým lazaretem pro tisíce raněných a umírajících vojáků.
Jejich hroby lze dodnes nalézt i na Lounsku nebo Slánsku, ale také v Praze. I spojenecká
vojska potřebovala bydlet, jíst, krmit koně. Veškerou tíhu neslo civilní obyvatelstvo a obce,
kde se vojáci ubytovali. Často docházelo k rabování a k násilí na prostých lidech i ze strany
spojeneckých vojáků. Úspěch v bitvě u Chlumce upevnil spojeneckou koalici Rakouska,
Ruska, Pruska a Švédska, ke které se 3. října v Teplicích oficiálně připojila Velká Británie
a také Bavorsko. Záhy vyrazila spojenecká vojska z Čech do Saska směrem k Lipsku.
Ve dnech 16.-19. října 1813 se strhla krvavá bitva národů u Lipska. Odvaha Francouzů
a jejich spojenců nemohla zastavit více než dvojnásobnou početní převahu vojsk
protinapoleonské koalice. Zde došlo k definitivnímu zlomu v průběhu Napoleonských válek
v Evropě. Po první kapitulaci Francie byl v roce 1814 svolán do Vídně mezinárodní kongres,
který měl za úkol vytvořit v Evropě stabilní mezinárodní systém politické moci. Po krátké
epizodě spojené s útěkem Napoleona I. z Elby a jeho porážce v bitvě u Waterloo byl
uzavřen všeobecný mír, který vytvořil základní podmínky k rozvoji Evropy v 19.století.

28. června 2013 - k
obloze vzlétlo 1813
balonků
Zábavné odpoledne pro děti
vyvrcholilo ve čtvrtek odpoledne na
Mírovém náměstí vypuštěním 1813
barevných balónků. Připomněly
200. výročí bitvy u Chlumce.
Děti pozdravil městský radní
a ředitel Muzea města Ústí nad
Labem Miroslav Král. Akce byla
součástí posledního, rakouského
týdne Napoleonských slavností. Pro děti byl připraven pestrý zábavný program, kterým
provázel Václav Upír Krejčí. Vystoupili Berounští měšťané, Sváťovo dividlo, mažoretky
Alimrajky a další umělci.
Napoleonské
slavnosti
pokračují
ve
městě
až
do neděle. Dnes (v pátek) je
v Letním
kině
projekce
oscarového
filmu
Láska,
v sobotu v Rock Café Rockový
večer
s DJ
av
neděli
na zámku ve Velkém Březně
prohlídka na téma O vojně
s Napoleonem
rakouskýma
očima.

Zdroj: http://www.usti-nad-labem.cz

SK CYKLOTOUR ÚSTÍ n. L. pořádá dne 24. srpna 2013

BITVA NA KOLE
V rámci doprovodných akcí oslav 200. výročí bitvy u Chlumce, organizujeme pro širokou
veřejnost cykloturistickou vyjížďku. Výlet, na kterém se dozvíte řadu zajímavostí, bude svými
trasami kopírovat tehdejší pohyb armád na našem a zčásti na Německém území. Po odjezdu
z Ústí se napojíme na starou poštovní cestu a zpětně se vrátíme v blízkosti dálnice do
Krásného Lesa, Nakléřova a Chlumce. Obtížný úsek na vrchol Krušných hor lze zvládnout
dvojím způsobem. Náročným výstupem na kole nebo cyklobusem do Adolfova a dále do
Fojtovic, kde se účastníci napojí na připravenou trasu.
Směr trasy Všebořice - Chlumec – Unčín – Kyšperk - Supí hora – Fojtovická pláň – Fojtovice
– podél potoka Mohelnice – Hartannsmühle – Fürstenwalde - stará poštovní cesta (TepliceDresden) – Krásný Les hranice – Krásný Les obec (občerstvení) – Nakléřov. V dalším úseku
cesty se zastavíme u jednotlivých pomníků, které nám dnes připomínají jednu z největších
bitev na našem území.

Zdroj: http://cyklotour.usti.sweb.cz

NAPOLEONSKÉ SLAVNOSTI V ÚSTÍ NAD LABEM – SRPEN 2013
VYHNÁNÍ FRANCOUZSKÝCH VOJSK Z MĚSTA
30. 8. 2013
13.00 - Odchod spojeneckých vojsk od Benešova mostu do ústeckého muzea
15.30 - Koncert Plukovní hudby 36. pěšího pluku hraběte Kolowrata na Mírovém náměstí
16.00 - Bitevní ukázka na Mírovém náměstí: Vyhnání francouzských vojsk z města Ústí
17.00 – Pietní akt u pamětní desky Fridricha Jordána, vystoupení vojenské dechovky
v Dlouhé ulici 11
19.00 - Klavírní koncert 1813 Jaroslava Tůmy na historický kladívkový klavír v ústeckém
muzeu, vstupné 150 Kč
21.00 – Dělostřelecké salvy z Větruše

POCHOD SPOJENECKÝCH VOJSK ZE SLANÉHO DO ÚSTÍ NAD LABEM 26. - 30. 8.
2013
Pondělí 26. 8. po 12. hodině výjezd jezdectva ze Slaného směrem na Peruc. První etapa
pochodu ze Slaného do Terezína je pouze pro jezdectvo.
Úterý 27. 8. příjezd jezdectva do Terezína.
Středa 28. 8. ukázka secvičenosti jízdy, pěchoty a trénu při formování kolony. Ve 14 hodin
odjezd směr Litoměřické nábřeží k Píšťanskému jezeru.
Čtvrtek 29. 8. ráno odjezd z tábora zpět směr Píšťany, Velké Žernoseky, dále po
cyklostezce směr Libochovany, Církvice, Sebuzín, Brná, Střekov podhradí.
Pátek 30. 8. kolem 11.30 odjezd kolony od hradu Střekov po nábřeží pod mostem
(cyklostezka) okolo soudu. Před soudem na travnaté ploše zformování kolony pro slavnostní
pochod centrem Ústí nad Labem k ústeckému muzeu.

19. ledna - RYBÁŘSKÝ PLES
Ples zahájil pan Milan Kubík v dobové uniformě vojáka jako připomenutí 200. Výročí
napoleonských bitev. V úvodu krátce promluvil i pan Milan Bureš z Muzea města Ústí nad
Labem a názorně ukázal jednotlivé části dobových vojenských uniforem. Poté už se všichni
dobře bavili a tančili při hudbě, kterou zajistila jako vždy rybářům Kapela s.r.o..

16. února - HASIČSKÝ TANEČEK

2. března - OBECNÍ PLES
Letošní obecní ples se opravdu vydařil. Konal se v
sobotu 2. března a přišlo se pobavit cca 100 lidí, což je
o 40 více než v loňském roce. K poslechu a tanci hrála
kapela: O.L.I. Bohatá tombola měla také velký úspěch.
Jako první cena bylo selátko, druhá cena byla GPS
navigace a třetí cenou bylo jehně. Všichni, kteří se
účastnili, se bavili až do ranních hodin.

9. března - TELNICKÝ ROHLÍK

Propozice závodu
Časový program
pátek 8. 3.
sobota 9. 3.

18 oo – 20 00 prezentace
20 oo - losování
7 3o - 9 oo prezentace
9 3o - 9 5o prohlídka tratě
10 oo start závodu
13 oo - 14 oo vyhlášení výsledků závodu
14 oo - 18 oo společenské odpoledne v cílovém stanu
19 oo společenský večer pro účastníky závodu v chatě Olympie

Různé:
Závodníci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí.
Případné odvolání závodu bude sděleno do čtvrtka 7. 3. 2013 pouze přihlášeným
závodníkům na tel. číslo nebo mail uvedený v přihlášce, a bude zveřejněno na web
stránkách SKI klubu: www.ski-telnice.cz.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit závodní trať pro konání závodu v případě změny
sněhových podmínek.
Ceny:
Závodníci na 1.- 3. místě v jednotlivých kategoriích získají tradiční speciální "Telnický rohlík"
a další hodnotné ceny od sponzorů závodu.
Závod je současně vypsán pro rodinné dvojice, věkový rozdíl musí být nejméně 20 let.
Při prezentaci nahlásí závodníci složení dvojic. Vyhodnoceny budou také sourozenecké
dvojice, manželské páry a rodinná trojice tří generací.
Závodní kancelář: SKI domky – domek „S“.
Činovníci:

Předseda org. Výboru
Ředitel závodu
Sekretář závodu
Hospodář
Velitel tratě

Ing. Jindřich Holinger
MUDr. Jan Münster
Dagmar Holingerová
František Mudruňka
Tomáš Příhoda

Zdroj: http://www.telnickyrohlik.cz/propozice-zavodu/

16. března - PLES SPORTOVCŮ
Letošní ples sportovců se konal v sobotu 16.března v restauraci Café Max. Prodány byly
všechny lístky a k poslechu a tanci hrál Honza Mikule.

30. dubna - ČARODĚJNICKÝ REJ
Počasí nebylo úplně ideální, hodně foukalo, občas zapršelo. Ale i tak se akce konala, děti si
užily pár soutěží, opekly si buřtíky a byla vyhlášena nejlepší malá čarodejnice.

18. května
POCHODUJE CELÁ
RODINA

Stručně k trase:
Startujeme od "Martínkovny"
směr "Horka" po žluté turistické
k rozcestníku "Pod kaplí" a
zabočíme vpravo po asfaltce ke
"Lvu" kde můžeme nahlédnout
do útrob památníku bitvy 1813.
Pokr. kolem hotelu a hřbitova do
Žandova. Za místní kapličkou
odbočíme vpravo ze žluté k bývalé hasičárně a vlevo kolem vodní nádrže až ke hřišti na
stanoviště č.1a,1b. Dál pochodující s kočárky pokračují vzhůru k železničnímu přejezdu směr
točna nad Žandovem. Ostatní odbočí vpravo lesní cestou kolem chaty "U Montyho" na
Oprám - stanoviště 2.
3. stanoviště je u "Bistra na Bažině" - krom občerstvení a soutěžního úkolu si též prohlédněte
místní pomníky. Zpět kolem stanoviště 2 a Oprámu opět po žluté až k "Lesácké školce" stanoviště č.4, odsud k železničímu přejezdu. Zde si všimněte nového přístupu k místu
zatčení generála Vandamma vlevo nad tratí - kouknem tam? K pátému stanovišti přes
přejezd kolem bývalé školy v přírodě stoupáme k brodu na Ždírnickém potoce. Přebrodíme a
pokračujeme cestou s několika výhledy do údolí ke stanovišti č.6 a následně 7 "U Žabáka" Ochutnáte pramenitou vodu? Dobrá že? A klesáme po asfaltce k rozcestí "Pod kaplí" k
vyhořelému srubu. S kočárky dál po silnici až ke trati a míjíme viadukt vlevo dál po cestě nad
tratí kolem domku na stanoviště č.9. Ostatní pochodníci naproti srubu hupnou vlevo dolů k
Šotolskému potoku roklí ke stanovišti 8 a dolů po upravené cestě na stanoviště č.9.
Pokračujeme po cestě nad tratí kde míjíme 1. vodárnu až k vysokému viaduktu u
"Wasserwerk-Kulm". Pod viadukt a kolem upravených zahrádek s výhledem na Chlumeckou
dominantu "Horku" k cíli. A teď buřtíka, gulášek, odpočinek a nebo ještě na pouť do Chaba?
A nebo až v neděli? Jsme rádi, že již toliko let s námi "Pochodujete" a všechny papírky od
bonbónů, sáčky od svačiny a prázdné obaly od pitiva přinesete zpět. Páč proto se nám v
přírodě toliko líbí!!

18. května Rybářské závody mládeže

MO Ústí nad Labem
Rybářský revír 441 001 Bílina 1 - Gustav: dne 18. května 2013 od 8:00-12:00 hod. - závody
mládeže

1. června - OSLAVA DĚTSKÉHO DNE
Počasí v tento den opravdu nepřálo, od rána lilo jako z konve a tak se venkovní oslavy
zrušily a zůstal pouze program na „Staré poště“. Kolem patnácté hodiny děti zcela zaplnily
salonek, nejdříve si zatancovaly a potom první odvážlivci zkoušely zpívat i do mikrofonu. Za
svou odvahu dostaly malé dárečky, sladkosti a na posilněnou párky.

K tanci i k pěveckým pokusům dětem hrála folkrocková kapela TOSOUWONI z Ústí nad
Labem.

1. června RALLYE Teplice

Rallye Teplice odstartuje v sobotu 1. června 2013 z areálu teplického fotbalového stadionu.
V programu soutěže naleznete dva úseky trati, přičemž se každý z nich pojede oběma směry
dvakrát. V součtu to dělá 72 měřených kilometrů a 8 RZ. K dnešnímu dni je na Rallye Teplice
přihlášeno 55 posádek, definitivní uzávěrka bude o dnešní půlnoci. Chcete-li rozšířit řady
účastníků na druhé soutěži poháru Rallye Cup, máte pak nejvyšší čas se přihlásit.
Zahajovací vložkou bude úsek Osek – Fláje. Špatně přístupná rychlostní zkouška měří
necelých 11 kilometrů, po obědě se pojede dvakrát v opačném směru.
Druhý měřený úsek se pojede ve směru Adolfov – Krásný Les. Hodně technická vložka vede
přes lyžařské středisko Zadní Telnice a dosahuje délky sedm a čtvrt kilometru. Stejně jako
první RZ se i tato pojede odpoledne v opačném směru.
Na rallye u Adolfova na Teplicku zemřela řidička, závod skončil
1. června 2013 20:17
Při rallyeové soutěži u Adolfova na Teplicku zemřela 44letá řidička. Její spolujezdkyně
skončila se zraněním v nemocnici. Nikdo z přihlížejících diváků nebyl zraněn. Závod s
názvem Rally Teplice, který je novinkou v seriálu Rallye Cup - Středoevropský pohár, byl
okamžitě ukončen.
"Řidička na silnici směr Adolfov ve velké rychlosti nezvládla své závodní vozidlo," popsala
nehodu krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.
Žena zemřela na místě, její spolujezdkyni převezla záchranka do nemocnice. Do auta navíc
narazil závodník, který jel za ním. Nehoda se stala asi v 17:41.
U Teplic se jel závod Rallye Cupu poprvé, účastnilo se ho podle webových stránek 56
posádek. Závod se startem na teplickém fotbalovém stadionu Na Stínadlech měl mít osm
rychlostních zkoušek o celkové délce 72 kilometrů.
Podobný závod se v Teplicích jezdil už v 80. letech.
Nehoda na Teplicku je prvním neštěstím při automobilových soutěžích od loňské nehody v
obci Lopeník na Uherskohradišťsku, kde závodní vůz vyjel z trati a zabil čtyři dívky ve věku
od sedmi do 19 let.
Nebyla to vloni jediná smrtelná nehoda, v minulém roce při rallye v ČR zemřelo celkem pět
diváků a dva navigátoři.
Po nehodě v Lopeníku přistoupil český Svaz rallye k posílení bezpečnostních opatření.
Pořadatelé například jednotně značí okolí tratí, obyvatelé obcí jsou upozorňováni na konání
závodů a byl také snížen výkon některých typů závodních aut.
Zdroj: http://usti.idnes.cz

22. června - TURNAJ STAROSTY VE FOTBALE

základní část
Termín Domácí

Hosté

FK Spartak
Chabařovice
Telnice
B
Střelci: Benedict, Pajkrt, Veselý J.
22.06.

22.06

Chlumec B

Dobkovice

Čas

Den Skore

9:00

SO

11:00

SO

13:00

SO

15:00

SO

3:0

utkání o 3. místo
22.06.

Chlumec B

Chabařovice
B
utkání o 1. místo

21.04.

FK Spartak
Dobkovice
Telnice
Střelci: Pajkrt 5, Chaloupka O.

6:3

Zdroj: http://fkspartaktelnice.webnode.cz/statistiky/turnaj-starosty-obce-telnice/

13. července - NECKYÁDA
Vzhledem k tomu, že na plánovaný dětský den 1. června nevyšlo počasí, tak se cesta plná
soutěží pro děti přesunula k neckyádě.

20. července Ústecká veterán rallye 2013

20. července UHELNÝ MUŽ

Uhelný muž 2013 -pozvánka
Zveme Vás na 4. ročník netradičního závodu na Varvažovském rybníku u Ústí nad Labem Uhelný muž 2013. Akce se koná v sobotu 20. 7. 2013 od 9:00!
Tato sportovní akce vychází z historie těžby uhlí v Ústeckém kraji, proto se koná v
zatopeném dole.
Na místě, kde se fáralo a dřelo, se budete dřít v disciplínách, ve kterých předvedete svoji
houževnatost, sílu, zručnost a chuť zvítězit. Nechte se podrobit tvrdému testu Vaší kondice!
Přijďte se zúčastnit, nebo jen podívat na sportovně-společenskou událost, která přitahuje
závodníky z celé České republiky. Více informací naleznete na www.uhelnymuz.cz.
Vstupné je ZDARMA.
Start i cíl je naplánován na atraktivním místě Varvažovského rybníka. V průběhu celé akce je
připraven doprovodný program pro diváky. Akci moderuje populární Chlumecký George.

31. srpna - 1. září Návštěva „moravské“ Telnice
V sobotu 31. srpna dorazil do Varvažova autobus plný obyvatel naší jmenovkyně - Telnice,
která se nachází v Jihomoravském kraji. Starosta a místostarosta pro ně připravili program:
o Oběd v Penzionu Stará pošta
o Účast na bitvě v Přestanově
o Fotbalový zápas mezi Telnicemi
o Společenský večer v Penziou U zeleného stromu
o Výlet na Větruši

Co o návštěvě napsali „moraváci“:
Reportáž: Zájezd do severočeské Telnice -31. srpna -1. září 2013
O zájezd do obce, která je jmenovkyní naší Telnice a současně partnerskou obcí už dlouhá
léta, panoval od počátku velký zájem. Také se v sobotu 31. srpna 2013 brzy ráno hned
zaplnil přistavený autobus pana Aloise Hrdličky a my mohli vyrazit na téměř 5-tihodinou jízdu
do severních Čech. Tady nás už čekali tekutým občerstvením skvěle "vyzbrojení" starosta
Rudolf Fiala s místostarostou Milanem Kubíkem a pozvali nás na oběd do restaurace Stará
pošta. Ihned jsme byli také "označeni" pamětní plackou této návštěvy. Po něm jsme
společně položili věnec u historického "rakouského pomníku" generála Colloredo-Mansfelda,
který zde připomíná nejen hrdinství tohoto významného vojenského velitele, ale i události a
oběti bitvy u Chlumce, která se zde v těchto místech odehrála přesně před 200 lety.
A právě pietního aktu i následné rekonstrukci bitvy jsme se za městem Chlumec jako diváci
zúčastnili, to když se náš autobus prodíral obrovským množsvím vozidel a lidí k místu činu
za policejního doprovodu... díky severočeský pane starosto. Samotné rekonstrukce se
zúčastnilo asi 800 vojáků a 40 koní, shlédlo ji na 20 tisíc diváků. Myslím, že pro mnohé z nás
to byl skutečný zážitek. Po bitvě nás již autobus vezl na fotbalové hřiště místního Spartaku
Telnice, kde se odehrál přátelský zápas mezi oběma Telnicemi, o jejímž vítězi nebylo pochyb
- jistěže vyhraje Telnice! Cestou autobusem jsme dali dohromady tým, který srdnatě
reprezentoval naši obec ve složení: brankář Pavel Strakatý, v poli Roman Šenkýř, Jan
Blaženka, Michal Herold, Alois Filák, Pavel Oborný, František Kroutil, Filip Umlášek, Jan
Gratcl, Petr Toužín, Josef Hrdlička a Jindřich Konečný. O výsledek zápasu 2:2 v normální
hrací době se zasloužilo více našich hráčů, než čemu napovídá číslovka na naší straně
skóre, proto všechny střelce raději nebudeme jmenovat. Velké poděkování patří našemu
soupeři, který k našemu průměrnému věku, váze, zdravotnímu stavu a především
schopnostem přistoupil velmi trpělivě a ohleduplně. Následné penaltové rozstřely pak
zásadně proděravěly okna pánu Bohu, svá kouzla spolehlivě předváděl reprezentační
gólman dr. Strakatý. Za vítězství jsme obdrželi putovní pohár, kterého se velmi vážíme a
ještě více si ceníme toho, že jsme (skoro) všichni odešli ze hřiště schopni nástupu do
pondělní šichty... Ocenění si zasloužili především naši fanoušci, kteří nás v našem boji
hlasitě podporovali, stejně tak i vlajkonoš Víťa Gratcl. Děkujeme.
Kdo byl ještě schopen pohybu, zpěvu či tance, užil si jistě společenského večera, který pro
nás místní hostitelé připravili. Stoly se prohýbaly dobrým jídlem, aspoň dobrým moravským
vínem a dalšími tekutými domácími produkty jsme se snažili tuto pohostinnost severočeským
přátelům oplatit my. Za zvuku dobré kapely se dal do tance každý, kdo ještě mohl (tady jistě
každý pochopí, že tancovaly zejména naše ženy za smělého doprovodu sportovnětanečního kreativce Pavla Strakatého). Starosta severočeské Telnice Rudolf Fiala předal
Moravanům své dary: krásný putovní pohár za vítězství ve fotbale, polovinu dvou
"zrcadlových" kronik, které při této příležitosti nechal vyrobit a fotbalisté získali pamětní trička
za svůj heroický výkon na hřišti včetně vlaječek místního klubu. Starosta moravské Telnice
František Kroutil a člen zastupitelstva pan ing. Pavel Oborný pak předali místnímu starostovi
a místostarostovi obecní pamětní dary, navrch pak vlastní slivovici a meruňkovici a pro zdejší
obyvatele také vynikající lahvové víno, Telnické hodové zpěvníky (ze kterých se nakonec i
chvíli zpívalo), brožuru Historické naučné stezky a Moravu napoleonskou a také Telnické
zpravodaje... Místní fotbalisté pak získali naše obecní trička: bylo rozhodně rozumnější jim
věnovat pěkná suchá trička, než si vyměňovat upocené dresy.
Svůj pozdrav a vzpomínku na doby minulé pronesl také pan senátor Jaroslav Doubrava,
dřívější starosta severočeské obce.
Večer probíhal v přátelském duchu, kromě zpěvu a tance samozřejmě došlo i na vzájemné
besedy a seznamování. V noci nás pak zavezli místní hasiči do ubytovacích zařízení: někteří
přespali na pokojích v místě společenského večera U Zeleného stromu, jiní se vrátili na
Starou poštu a celá polovina účastníků se odebrala s hasiči až do chaty U Vleku.
Po ranní mši v na Střekově v Ústí nad Labem se všichni sešli znovu U Zeleného stromu a za
doprovodu a precizního výkladu starosty Rudolfa Fialy si prošli alespoň střed obce. Po

obědě jsme autobusem vyrazili k zámečku Větruše, odkud jsme si užili krásný výhled na Ústí
nad Labem, koryto řeky Labe i širé okolí.
Pak už nás čekalo loučení s milými přáteli a cesta domů. Co dodat? Snad už jen srdečné
poděkování všem a za vše. Krásný výlet, příjemná atmosféra, nádherná příroda, vynikající
program, dobří lidé - hostitelé... Snad největší poděkování patří starostovi obce Telnice panu
Rudolfu Fialovi a také místostarostovi Milanu Kubíkovi, ale také všem dalším za všem, čím
přispěli ke krásnému víkendu telnických Moravanů v severních Čechách... V neposlední řadě
také panu Hrdličkovi za trpělivost, ochotu a bezpečí, které nám svým autobusem a řidičským
uměním poskytnul

14. září Oslavy 140. let založení

5. října MEMORIÁL PAVLA DOUBRAVY

PRAVIDLA
MEMORIÁLU PAVLA DOUBRAVY
pro závod všestrannosti 3 členných družstev
Tento závod všestrannosti je určen pro věkové kategorie
1. kategorie
18 – 25 let
2. kategorie
26 – 40 let
3. kategorie
41 a více
Přihlásit se může každý SDH – s libovolným počtem hlídek
- hlídka může soutěžit v kategorii muži, ženy, smíšená
- délka tratě 2 – 3 km v přírodě
Disciplíny mohou být sestaveny libovolně po celé trati.
- Hodnocení – provádí se dle obdržených bodů z jednotlivých stanovišť. Vítězí hlídka
s největším počtem získaných bodů.
- Čas je pouze jako pomocný ukazatel při počtu shodného počtu bodů.
- Závěr – vyhodnocení a ocenění nejlepších – táborák s country kapelou OLD BOYS,
opékání uzenin, občerstvení, atd.

D I S C I P L Í N Y:
1. Trakař - slalom
2. Provedení zásahu – s kbelíkem vody
3. Zásah džberovou stříkačkou
4. Střelba ze vzduchovky
5. Určování ručních hasicích přístrojů
6. Závěsná lávka
7. Hod granátem nebo polenem na cíl
8. Přechod přes dvojité lano
9. Hasičský kuželník
10. Hod lahví na cíl
11. Určování prostředků požární ochrany
12. Řezání kaprem
13. Převalovaná
14. Přenos zraněného přes překážky
15. Kolotoč

TELNICKÝ BĚH
Letošní 53. ročník přilákal velké množství sportovců z různých uskupení a klubů.
Zástup zde měli lyžaři, atleti, kanoisti a další. Účast byla veliká – na start se postavilo
přes 160 závodníků z různých věkových kategorií.
Gratulujeme naší Báře Heřmánkové z Telnice, která vyhrála, v kategorii dorostenky
mladší, 1.místo.

NAŠI FURIANTI – NÁRODNÍ DIVADLO
Dne 16.listopadu pořádala obec výlet do Prahy do Národního divadla na hru Naši furianti.
Zájem byl veliký, zaplnila se všechna místa v autobuse.

23. listopadu PYŽAMOVÝ BÁL
V nově zrekonstruovaném Kulturním domě
SAUNA se konala první veřejná akce. Jako
každoročně plesovou sezónu v Telnici zahájil
Rybářský klub Varvažov svým Pyžamovým
bálem. Účastnilo se ho zhruba 70 lidí
oblečených ve „spacím úboru“. Všichni se
skvěle bavili, k poslechu a tanci hrála ještě
neokoukaná kapela Radegast, a nutno dodat,
že hrála skvěle. Během večera bylo rozdáno
několik cen - dorty, uzené, alkohol, šiška
salámu. Poslední návštěvníci opouštěli
Kulturní dům o půl čtvrté ráno.

7. prosince MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

31. prosince Rej masek na lyžích
Ústecký deník, 31. 12. 2013:

Lyžařský areál na Telnici si užíval rej masek

Telnice - Smrťák, fešná vodnice, čertíci a patrioti, mávající státní vlajkou. To jsou masky,
v kterých přijeli na Telnici, na sjezdovku Meva, dovádět v posledním odpoledni a podvečeru
roku 2013 lyžaři všech věkových kategorií, od nejmenších až po seniory.
„Na to, že bylo ošklivo, mlha a málo sněhu přijelo docela dost lidí, masek bylo zhruba
padesát," popsal šéf Ski areálu Jindřich Holinger. Tradice trvá desítky let, vyhrála maska
smrtky.
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6. Školství

MATEŘSKÁ ŠKOLA
příspěvková organizace
403 38 Telnice 83
Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice a škola je zařazena do sítě předškolních
zařízení.
Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako
příspěvková organizace.
Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního vzdělávání, součástí mateřské školy je
školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český.
Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti
předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj
osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na
osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.
Telefonní spojení:
e-mail:

475 223 387
mstelnice-ul@seznam.cz

Provoz MŠ:

PONDĚLÍ - PÁTEK

06.00 -16.00 hodin

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - stanovena na 300,00 Kč / měsíčně / 1 dítě
STRAVNÉ:

strávníci 3-6 let
strávníci 7-10 let

28,00 Kč (polodenní 22,00 Kč)
30,00 Kč (polodenní 24,00 Kč

ORGANIZACE DNE V MŠ:
06.00 - 08.00
08.00 - 08.45

08.45 - 09.15
09.15 - 09.45
09.45 - 11.45
11.45 - 12.20
12.20 - 14.00
14.00 - 16.00

scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
ranní hry (didakticky cílené činnosti ve skupinkách a individuálně,
individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, jazykové
chvilky, smyslové hry) , ranní cvičení (popř.relaxační cvičení)
osobní hygiena, svačina
osobní hygiena, navození řízené nebo volné činnosti dle potřeb dětí,
příprava na pobyt venku
pobyt venku (v případě nepříznivého počasí náhradní program)
osobní hygiena, oběd, rozcházení dětí domů (12.20 - 12.30)
osobní hygiena, čtení pohádek, odpočinek dle potřeby dětí, rozcházení dětí
domů
osobní hygiena, nabídka svačiny, odpolední zájmové hry, didakticky cílené
činnosti, rozcházení dětí domů

Organizace školního roku 2012/2013:
podzimní prázdniny
vánoční prázdniny
ukončení I. pololetí
pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
ukončení II. pololetí
letní prázdniny

25. 10. 2012 26. 10. 2012
22. 12. 2012 02. 01. 2013
31. 01. 2013
01. 02. 2013
11. 03. 2013 15. 03. 2013
28. 03. 2013 29. 03. 2013
28. 06. 2013
01. 07. 2013 16. 08. 2013

MŠ otevřena
MŠ uzavřena
MŠ otevřena
MŠ otevřena
uzavření mateřské školy
MŠ otevřena (uzavřeno pouze 01.dubna 2013)

uzavření mateřské školy

ZAMĚSTNANCI:
VALTOVÁ Věra Bc.
ŠUSTROVÁ Kateřina
DUBNOVÁ Lenka
ZÁSTĚROVÁ Alena
VYSOKÁ Jana

ředitelka mateřské školy
učitelka
vedoucí stravovny, ekonom
kuchařka, uklízečka
uklízečka, pomocná síla

od 1. 7. 2013:
ŠUSTROVÁ Kateřina
MASTÍKOVÁ Tereza
DUBNOVÁ Lenka
ZÁSTĚROVÁ Alena
VYSOKÁ Jana

ředitelka mateřské školy
učitelka
vedoucí stravovny, ekonom
kuchařka, uklízečka
uklízečka, pomocná síla

SEZNAM DĚTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013:
ABRAHAMOVÁ E.
KOČIŠČÁKOVÁ V.
KURTA M.
ORTOVÁ V.
PURAVEC D.
ŠUSTR M.
ULIČNÝ K.
VYŠATOVÁ E.

ČEPELA P.
KOŠŤÁKOVÁ A.
LÍBOVÁ L.
POC P.
SVOBODA J.
TŘEŠŇÁKOVÁ S.D.
ULIČNÝ Š.

DOUŠA O.
KUBEŠOVÁ S.
MÜLLEROVÁ A.
PROKOPCOVÁ A.
ŠTĚRBA M.
TŘEŠŇÁKOVÁ R.
VYSOKÁ V.

Organizace školního roku 2013/2014
podzimní prázdniny
vánoční prázdniny
ukončení I. pololetí
pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
ukončení II. pololetí
letní prázdniny

29. 10. 2013 30. 10. 2013
21. 12. 2013 05. 01. 2014
30. 01. 2014
31. 01. 2014
03.02.2014
09.02.2014
17. 04. 2014 21. 04. 2014
27. 06. 2014
28. 06. 2014 31. 08. 2014

MŠ otevřena
MŠ uzavřena
MŠ otevřena
MŠ otevřena
uzavření mateřské školy
MŠ otevřena (uzavřeno pouze 21. dubna
2014)

ZAMĚSTNANCI:
ŠUSTROVÁ Kateřina

ředitelka mateřské školy

MASTÍKOVÁ Tereza
DUBNOVÁ Lenka

učitelka
vedoucí stravovny, ekonom

ZÁSTĚROVÁ Alena

kuchařka, uklízečka

VYSOKÁ Jana

uklízečka, pomocná síla

SEZNAM DĚTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014:
DOUŠA O.
KLAČANOVÁ V.
KOŠŤÁKOVÁ A.
MÜLLEROVÁ A.
PROKOPCOVÁ M.
ŠTĚRBA M.
ULIČNÝ K.
VYSOKÁ V.

FILIP N.
KRAJDL P. F.
KURTA M.
ORTOVÁ V.
PUDILOVÁ N.
ŠUSTR M.
ULIČNÝ Š.

HOLUB M.
KOČIŠČÁKOVÁ V.
LÍBA T.
POC P.
SVOBODA J.
TŘEŠŇÁKOVÁ S.D.
VÁLKOVÁ V.
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7. Sociální a
zdravotní záležitosti

7. 1. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
Vítání občánků
V tomto roce se uskutečnilo vítání nových telnických občánků pouze jednou, a to v sobotu
19.řijna od 10.00 hod ve společenské místnosti domu s chráněnými byty. Starosta přivítal 3
nové občánky: Vojtěcha Hemmera, Kateřinu Černou a Patrika Nováka.

Dům s chráněnými byty Telnice - akce pro seniory
Největší změnou v domě s chráněnými byty, která se týkala především zde bydlících
seniorů, bylo přesunutí zdravotního střediska do budovy.
V jednotlivých bytech bylo nainstalováno bezpečnostní zařízení, pomocí kterého si mohou
v případě potřeby klienti přivolat pomoc. Systém funguje pomocí náramků, které mají
neustále u sebe.
Obyvatelé penzionu měli během roku ještě několik akcí – například vyjeli na výlet do
mýdlárny v Arnolticích nebo do svíčkárny v České Lípě.

Obyvatelé vyzdobili dům velikonočními výrobky, které si sami zhotovili. Práce to nebyla
snadná, ale všichni senioři to zvládli. Babičky navštívily děti z naší Telnické školky, vyšupaly
je, aby jim přálo zdravíčko a zazpívaly koledy. K překvapení všech napadl do rána sníh,
takže místo hledání zajíčka si děti postavily sněhuláky a zahrály na koulovanou. Na zahradě
našly i něco dobrého na zoubek.

V místním kině bylo, zejména pro seniory, zajištěno promítání filmového dokumentu
„Šmejdi“. Na závěr proběhla diskuse s paní por. Bc. Veronikou Hyšplerovou z krajského
ředitelství policie Ústeckého kraje.

Před Vánocemi pak proběhlo posezení ve společenské místnosti, kam dorazily také děti
z Telnické MŠ, které seniorům zazpívali a pak spolu vyráběli vánoční ozdoby.

Letní setkání seniorů v restauraci U Zeleného stromu se konalo v úterý 11. 6. 2013. Začalo
příjemným vystoupením dětí z naší mateřské školy. Poté zahrála k tanci i k poslechu kapela
O. L. I. .

Druhé setkání seniorů se konalo ve středu 4. prosince v Kulturním domě Telnice.

POMOC PŘI POVODNÍCH 2013

Dolní Zálezly přijímají humanitární pomoc z Telnice:

Humanitární pomoc se nakládá v moravské Telnici:

V roce 2013 oslavili svá životní výročí:

Johaníková Milena
Heřmánková Milada
Košlerová Eva
Doležalová Marie
Nosková Eva
Kubíková Alena
Hanauerová Blanka
Kačerová Erika
Chaloupka Pavel
Kušej Vasil
Berenreiter Stanislav
Kneprová Anna
Šůsová Helena
Holas Stanislav
Nováková Anna
V červnu oslavili manželé Johaníkovi safírovou svatbu.

Zlatohlávek Miloš
Primásková Anna
Millerová Jiřina
Černochová Helena
Doubrava Jaroslav
Válková Ludmila
Drmla Josef
Zavadil Vlastimil
Kerner Jiří
Riegert Jan
Dlask Josef
Krpešová Erika
Rickardtová Růžena
Kuciková Božena
Třešňák Jaroslav

7. 2. ZDRAVOTNICTVÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO DOSPĚLÉ
V letošním roce byla dokončena rekonstrukce prostor pro ordinaci praktického lékaře. Je
nově umístěna v Pezionu pro seniory.
V březnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytování služby praktického lékaře:

V Ústeckém deníku 4.dubna otiskli výběrové řízení:

Nakonec bylo zdravotní středisko zřízeno za 204.000 Kč v Domě s chráněnými byty.
Výběrové řízení vyhrál MUDr. Dušan Malenčík.
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8. Počasí

ZIMA
Ze začátku roku nám zima dělala jenom radost. Vypadalo to, že brzy odejde, ale od
půlky února o sobě dávala pořádně vědět. Velmi nízké teploty a nárazové přívaly
sněhu, kdy během jednoho dne dokázalo napadnout i více jak půl metru sněhu.

Takhle vypadal Telnický potok 7.
ledna.

Dne 19. ledna, kdy
namrzaly pouze vrcholky
hor.

Dne 22. ledna v areálu Skiklubu Telnice.

JARO
Astronomické jaro začalo 20. března, ale venku to jarně vůbec nevypadá. Všude leží sníh a
ráno jsou silnice stále namrzlé. Jaro ne a ne přijít.
Velikonoční pondělí letos vyšlo na 1. dubna a koledníci se museli na pomlázku hodně teple
obléknout. Lyžařské středisko na Zadní Telnici je stále v provozu.
na konci dubna na zadní Telnici – sjezdovky:

na konci dubna v Telnici – pod kostelem:

Na přelomu května a června bylo počasí ve znamení deštů a přeháněk. V tomto období byla
několikrát Českým hydrometerologickým ústavem vyhlášena výstraha před možnými
povodněmi:
Další výstraha, sever a západ Čech má do odvolání povodňovou pohotovost
31. května 2013 11:51
V Libereckém, Plzeňském, Ústeckém a Karlovarském kraji nově platí povodňová pohotovost.
Meteorologové totiž vydali novou výstrahu, která nahradila předchozí varování před důsledky
deště. Zmíněné kraje s výjimkou Plzeňského čeká také velmi vydatný déšť.
Zdroj: http://usti.idnes.cz

Ústecký deník 1. června 2013:
Labe v Ústí nad Labem 1. června v 12.00 hodin:

Do Labe přítoky potoků a řek přivádějí stále více vody z víkendového deště a hladina stále
stoupá. O půlnoci na neděli 2. června v Ústí n. L. hladina Labe dosahovala 499 cm a po
11. hodině ranní přesáhla již hranici 543 cm a tím dosáhlo druhého povodňového stupně!
Vytrvalé deště způsobují záplavy po celé střední Evropě.

V České republice povodeň přerušila několik hlavních dopravních tepen, situace je
komplikovaná na železnici, v Praze v centrální části města nejezdí metro. Základní a střední
školy zůstávají v pondělí zavřené.
Na Střekově se postavily protipovodňové stěny, byly zavřeny oba ústecké mosty. Doprava
na střekovskou stanu byla zajištěna pouze po železnici.
Most E. Beneše v Ústí nad Labem 5. června 2013:

Labe kulminovalo v noci z 5. na 6. června. Hladina se v Ústí nad Labem zastavila na úrovni
10,72 metru.

Při povodních pomáhali i dobrovolní hasiči, mezi kterými byli i ti naši. V Ústeckém deníku
(25. června) pak o nich napsaly:

Zatímco města se potýkala s velkou vodou, u nás pod horami byl na přelomu května a
června kromě deště i silný vítr. V okolí popadalo v důsledku podmáčení a silného větru
několik stromů.
Silnice mezi Varvažovem a Libouchcem 2. června:

.

LÉTO
Léto se přihlásilo vysokými teplotami nad 30°C. V celé České republice koncem června
padaly teplotní rekordy. Poslední týden v červnu se prudce ochladilo, teploty nepřekročily 20
°C. Českem se prohnaly silné bouřky a extrémní deště. Na mnoha místech znovu hrozily
bleskové povodně.
Začátek prázdnin byl opět ve znamení vysokých teplot nad 30 °C. Celý červenec se teploty
držely nad průměrem, pršelo velmi málo. Koncem července teplota stoupala až ke 40 °C.

Teplota venku stoupá. Jak se zchladit i pomoci při kolapsu z horka
27. července 2013 10:41
Tak horko v Česku letos ještě nebylo. Meteorologové potvrzují, že teplota v neděli vystoupá
až ke čtyřiceti stupňům Celsia. Lidé by proto měli omezit aktivity, pomoci si větrákem.
Podle předpovědi mají teploty v sobotu po poledni dosáhnout kolem mezi 32 až 36 stupni
Celsia, v neděli to bude 35 až 39 stupňů Celsia, ale místy budou ještě vyšší.
V platnosti proto zůstává výstraha před extrémními teplotami, požáry a zejména v Praze a
Středočeském kraji také před smogem.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz

Zdroj: http://pocasi.idnes.cz/

Kontrola kvality vody OPRÁM Varvažov
Datum
Hodnocení
Poznámka
20.5.2013
voda vhodná ke koupání
X
3.6.2013
z důvodů povodní a nepříznivých meteorologických podmínek
nebyl odběr proveden
17.6.2013
ojedinělý výskyt sinic, snížená průhlednost vody, mírné
přírodní znečištění
24.6.2013
ojedinělý výskyt sinic, zvýšený obsah fytoplanktonu, snížená
průhlednost vody
1.7.2013
voda vhodná ke koupání
15.7.2013
ojedinělý výskyt sinic, snížená průhlednost vody
29.7.2013
přítomnost sinic, snížená průhlednost vody
12.8.2013
voda vhodná ke koupání
26.8.2013
zhoršená jakost vody, přítomnost sinic, snížená průhlednost
vody

Legenda:

X

voda vhodná ke koupání
voda vhodná ke koupání se
vlastnostmi
zhoršená jakost vody
voda nevhodná ke koupání
voda nebezpečná ke koupání
měření nebylo provedeno

zhoršenými

smyslově

postižitelnými

Zdroj: www.khsusti.cz

PODZIM
Během září a října bylo typicky podzimní počasí. Některé dny byly krásně prosluněné a
teplotně skoro letní. Střídaly se s děštivým a sychravým počasím.

První sněhový poprašek a teploty kolem nuly se objevily koncem listopadu.
Takhle to vypadalo 7.prosince:

ZIMA
Začátek zimy vůbec nevypadal jako zimní, ale přípomínal spíše jaro. Po sněhu ani památky,
teploty se pohybovaly mírně nad nulou.
Ústecký deník, 26.prosince 2013:

V Ústeckém kraji se zatím lyžuje jen v Zadní Telnici
Ústí nad Labem - Teplé počasí a nedostatek sněhu poznamenaly start zimní sezony v
Ústeckém kraji.
Lyžuje se zatím jen v Zadní Telnici nedaleko Ústí nad Labem. V tamním lyžařském areálu
ale rozjeli jen dětský vlek, lyžuje se tak na zhruba 150 metrů dlouhé sjezdovce. Víc tratí se
nepodařilo připravit, řekl Jindřich Holinger ze Ski areálu Telnice.
V Telnici vybudovali novou sedačkovou lanovku, ta ale zatím stojí. "Lidé se sem chodí dívat,
rádi by lyžovali, ale není na čem," poznamenal Holinger. Odhaduje, že sedačkovou lanovku
nebude možné rozjet dřív než v polovině ledna. "Je příliš teplo, takže nemůžeme ani uměle
zasněžovat, dnes ráno jsme tu měli šest stupňů, teď v podvečer se ochladilo na 2,5 stupně,"
dodal ve čtvrtek.
Ostatní střediska v kraji jsou mimo provoz, technického sněhu tam zatím není tolik, aby se
mohla rozjet. V této části Krušných hor leží většinou jen do 15 centimetrů sněhu. Na
Bouřňáku, v Klínech a dalších střediscích zatím vůbec nedokážou odhadnout, zda se do
konce letošního roku vůbec rozjedou.

Vánoční počasí bylo velmi teplé – celé svátky bylo kolem 5 – 10 °C a příjemné sluníčko.
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9. Pohyb
obyvatelstva

Obyvatelé
Počet narozených dětí – 6
Počet zemřelých - 10
Přistěhovalí - 29
Odstěhovalí - 45
V letošním roce byl zkolaudován 1 rodinný dům a 1 rekreační chata.

Obecní kronika
Telnice
2013

10. Různé

Sportovci v Telnici
Věra Zemanová

Mezinárodní turnaj Rakousko
V sobotu dne 18. května 2013 se v Rakousku konal Mezinárodní turnaj v judo,
kterého se zúčastnil výběr Ústeckého kraje. Do výběru Ústeckého kraje byli
nominováni i dva závodníci Judo Ústí nad Labem Věra Zemanová (st. žákyně do 57
kg) a Tomáš Kaulfus (ml. žáci do 33 kg). Věra Zemanová dokázala tento turnaj ve
váhové kategorii do 57 kg st. žákyň vyhrát a odvézt si z Rakouska zlatou medaili.
Mistrovství ČR v dorostu
Dne 9. listopadu 2013 se v Jablonci nad Nisou konalo Mistrovství České republiky
dorostu. Judo Ústí nad Labem reprezentovaly dvě starší žákyně Věra Zemanová a
Kateřina Kaulfusová. Ve finále Věra navázala na svůj předešlý úspěch ze semifinále
a po hodu a nasazeném držením dokázala i tento boj před časovým limitem ukončit a
získat titul Mistryně České republiky ve váhové kategorii do 57 kg dorostenek.
Hranice na Moravě – listopad 2013
Nejlépe se vedlo starší žákyni Věře
Zemanové (do 57 kg), která k titulu mistryně
ČR z minulého týdne v kategorii dorostenek
přidala titul Přebornice ČR v kategorii
starších žákyň. Věrka dokázala všechna svá
utkání ukončit před časovým limitem.

Bára Heřmánková
Bára v letošním roce začala velmi dobře. Hned na začátku března se zúčastnila
Mistrovství ČR žáků a žákyň, které se konalo v Jablonci. Běžela trať 800 m. Nakonec
doběhla s časem 2:38:31 a umístila se tak na 18. místě. Na konci měsíce jí pak
čekalo Mistrovství ČR v přespolním běhu, které se konalo v Horažďovicích. Namísto
původních dvou kilometrů, které měla Bára natrénované, se ale běžely kilometry 3.
Barča to ale nevzdala a do cíle doběhla na 21. místě s časem 12:34.

V dubnu a květnu pak měla několik závodů, na kterých si vylepšovala své
osobní výkony ve skoku dalekém a vysokém. Vyzkoušela si také sedmiboj, ve kterém
skončila na 5. místě. Podívala se na mezinárodní soutěž do Maďarska, kde běžela
800m (3.místo), skákala do výšky (5.místo) a štafetu 4x60 m (3.místo) a 3x300 m
(2.místo).

Zemřel grafik Oldřich Kulhánek, autor českých bankovek

Známý grafik Oldřich Kulhánek, mimo jiné autor současné podoby českých bankovek, zemřel
náhle v pondělí 28. ledna 2013. Bylo mu 72 let. Umělec byl za minulého režimu
perzekvován.
Oldřich Kulhánek se narodil 26. února 1940 v Praze. Výtvarná studia začal na Výtvarné škole
v Praze. Od roku 1958 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru
profesora Karla Svolinského. V březnu 1971 byl zatčen StB a obviněn, že svými grafickými
listy z let 1968-1971 hanobil představitele komunistických zemí, čímž byla míněna tvář
Stalina v některých jeho grafických listech, a tím se dopustil pobuřování. Po měsíčním
věznění byl propuštěn a po celé dva roky každých čtrnáct dnů vyslýchán.
Zdroj: http://kultura.idnes.cz/zemrel-oldrich-kulhanek-0wg-/vytvarneumeni.aspx?c=A130128_101755_vytvarne-umeni_ob

MODERNIZACE DÁLNICE D1

Průběh prací
1. etapa – přípravná, od 9. května

provoz: 2+2 pruhy, každý směr ve svém pásu

rychlost: 80 km/h

kde se pracuje: krajnice

výsledek: provizorní rozšíření jízdních pásů, aby se do každého vešly 2+2 pruhy
2. etapa – přípravná, od 1. června

provoz: 2+2 pruhy, každý směr ve svém pásu

rychlost: 80 km/h

kde se pracuje: středový pás

výsledek: vznik průjezdů středovým pásem
3. etapa – příprava, od 15. června

provoz: 2+2 pruhy, výjimečně (v noci) zúženo do jednoho pruhu, oba směry v jednom
pásu

rychlost: 80 km/h

kde se pracuje: mosty přes dálnici (demontáž)

výsledek: odstranění starých mostů přes dálnici
4. a 5. etapa – oprava, od července nebo srpna 8 měsíců + 3 měsíce zimní přestávka

provoz: 2+2 pruhy, oba směry v jednom pásu oddělené betonovým svodidlem

rychlost: 80 km/h

kde se pracuje: mosty přes dálnici, celé jízdní pásy

výsledek: opravená dálnice, která nebude tolik "drncat"

PRVNÍ ČESKÁ PATERČATA
2. června se v pražské podolské nemocnici před osmou hodinou ráno narodila první
paterčata v české historii. Třiadvacetiletá matka porodila čtyři kluky a jednu holku.

MOHUTNÝ SESUV NA DÁLNICI D8
Odstranění následků sesuvu půdy na rozestavěnou dálnici D8 u Litochovic si vyžádá náklady
zhruba stovky milionů až miliardu korun. Nejdříve je nutné počkat, až se sesuv zastaví, pak
je třeba ho odvodnit. Geologové na místě, kde se 7. června sesula půda, monitorují situaci.

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz

PAMĚTNÍ MINCE K 200. VÝROČÍ BITVY U CHLUMCE A 1.
VÝROČÍ POVÝŠENÍ NA MĚSTO
Město Chlumec vydalo pamětní medaile k 200. výročí bitvy u Chlumce a k 1. výročí povýšení
na město. Mosazné medaile jsou od 14. 8. 2013 v prodeji v pokladně Městského úřadu, v
restauraci Bowling a u Dostrašilů za 50 Kč.

Zřízení Městské policie Chlumec

Zastupitelstvo města Chlumec na svém zasedání 9. 12. 2013, mj.
schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 o zřízení Městské
policie Chlumec s účinností od 1. 1. 2014.
Počáteční počet strážníků stanovila Rada města na 4.
Městská policie bude postupně personálně a technicky posilována.

Ústecký deník, 29.prosince2013:

Nehoda uzavřela dálniční tunel Panenská
Krásný les – S dopravním omezením musí počítat řidiči jedoucí po dálnici D8 směrem z
Německa do České republiky. Řidič nákladního auta přepravující na návěsu nákladní tahače
v brzkých ranních hodinách poškodil levou troubu tunelu Panenská a její zařízení.
Mluvčí krajské policie Alena Bartošová uvedla, že nehoda se stala po třetí hodině ranní.
„Řidič převážející na návěsu nákladní auta nerespektoval sníženou podjezdovou výšku v
tunelu. V troubě směrem na Ústí poškodil jeho zařízení. Řidič vyvázl z nehody bez zranění.
Dechovou zkouškou policisté nezjistili, že by usedl za volant pod vlivem alkoholu," dodala
policistka Bartošová.
Škodu na tunelu Panenská dělníci Správy údržby silnic a dálnic prozatím vyčíslili na více než
jeden milion korun. Podle zjištění Deníku řidič nákladem doslova očesal konstrukci
zavěšenou ve stropu na začátku trouby, poškodil kamerový systém, několik bezpečnostních
čidel a zastavil se až o odvětrávání trouby, které rovněž poškodil.
Míru poškození tunelu vyhodnocuje statik. „Po skončení šetření nehody zaměstnanci Správy
údržby silnic a dálnic provedou změnu dopravního značení a provoz na D8 až do odvolání
svedou obousměrně do trouby směrem na Německo," řekla Alena Bartošová.
Řidiči mířící po dálnici D8 z Německa do Čech museli po dobu šetření dopravní nehody
využívat objízdné trasy, která vedla přes Petrovice, Tisou a Libouchec. „Při uzavření levé
trouby tunelu Panenská budou muset řidiči nadměrných nákladů v obou směrech jezdit i
nadále po objízdné trase," doplnila mluvčí krajské policie Alena Bartošová.

