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Úvodní slovo kronikáře
Jmenuji se Lenka Heřmánková. 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
sekretářka.
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.
11.

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

V Telnici dne 31. března 2016

______________________

______________________

Ing. Jan Doubrava
starosta obce

Lenka Heřmánková

Razítko obce Telnice:

Tato kniha obsahuje

80

listů.
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OBECNÍ KRONIKA
TELNICE 2015
1. ÚVOD
- UDÁLOSTI V OKOLÍ TELNICE
o Otevření jezera Milada
o Otevření zrekonstruovaného plaveckého areálu Klíše
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UDÁLOSTI V OKOLÍ TELNICE
Otevření jezera Milada
V sobotu
30.
května
bylo
slavnostně
otevřeno
jezero
Milada u Chabařovic, které
spravuje Dobrovolný svazek obcí
„Jezero Milada“, jenž tvoří Ústí
nad Labem, Chabařovice, Trmice,
Řehlovice a Modlany.
Jezero Milada je třetím největším
jezerem v Česku. Má plochu
252,2 hektaru. Táhne se po délce
3,2 kilometrů, široké je až 700
metrů a maximální hloubku má
25,7 metru. Své jméno získalo po
jednom z hlubinných dolů, který
na
místě
existoval
před
povrchovou
těžbou
uhlí.
Povrchová těžba v uhelném lomu
Chabařovice začala v roce 1977,
trvala 20 let. Kvůli těžbě padlo
několik obcí. Vydolovalo se 61,5
milionů tun uhlí a odtěžilo 256
milionů
kubíků
zeminy.
Napouštění jámy vodou začalo v
červnu 2001, hladina dosáhla
požadované výšky v srpnu 2010.
Rekultivace vyšly na 5,4 miliardy
korun.

Rekonstrukce plavecké haly na Klíši
Dne 28. listopadu proběhlo slavnostní otevření zrekonstruované plavecké haly. Rekonstrukce
stála téměř 258 mil. Kč. Město na ni získalo více než 153 mil. Kč z ROP Severozápad.
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TELNICE 2015
2. OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
ZASTUPITELSTVO OBCE
o Složení zastupitelstva
o Usnesení z jednání zastupitelstva

-

- ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU
- BYTOVÝ FOND
- PRONÁJMY
o Bistro Bažina
o Stará pošta
o Zelený strom
o Chata U Vleku
o Konírny
o Obchod s potravinami
o Kulturní dům
-

OSTATNÍ
o Turistický deník
o Odchyt zvířat v obci
o Knihovna
o Členství obce
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Složení zastupitelstva obce
Starosta

Ing. Jan Doubrava

Místostarostka
Zastupitelé:

Ing. Lenka Kurtová
Rudolf Fiala
František Heřmánek
Martin Hřebík
Hana Hůlková
Milan Kubík
Miroslav Lacina
Miloslava Mužíková
Petr Šedivý
Ing. Lubomír Vlach

Kontrolní výbor
Předseda výboru
Členové:

Petr Šedivý
Josef Drmla
Milan Kubík
Alena Pocová
Miroslav Zeman

Finanční výbor
Předseda výboru
Členové:

Martin Hřebík
Miroslav Lacina
Rudolf Fiala
Jaromír Heřmánek
Jan Michalík

Kulturní komise
Předseda komise
Členové:

Hana Hůlková
Radka Böhmová
Mgr. Jan Holub
Blanka Hanauerová
Pavel Dlask

Sociální komise
Předseda komise
Členové:

Miloslava Mužíková
Gabriela Habásková
Dagmar Křížová
Anuška Ortová
Jana Šípková

Stavební a zemědělská komise
Předseda komise
Členové:

Ing. Lubomír Vlach
Miloslava Burocková
Milan Cicka
Stanislav Kolísek
Luděk Linhart
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Usnesení zastupitelstva obce
V letošním roce bylo svoláno celkem 5 jednání ZO.
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ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad zaměstnává na hlavní pracovní poměr:
leden – květen 7 zaměstnanců
červen – září 6 zaměstnanců
říjen 5 zaměstnanců
listopad – prosinec 6 zaměstnanců.
Od Úřadu práce zde do února na veřejno-prospěšné práce pracovalo 7 lidí, v březnu 10,
v dubnu až květnu 13 a od června do konce roku 14 pracovníků na veřejně prospěšné
práce (dále VPP).

BYTOVÝ FOND
V letošním roce byla dokončena rekonstrukce 3 bytových domů. Tyto opravy byly
hrazeny z úvěru.
Telnice 11 (1.030.499 Kč)

Varvažov 92 (708.206 Kč)
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Varvažov 87 (866.337 Kč)

PRONÁJMY
Bistro Bažina
Do listopadu roku 2015 měl v pronájmu p. Miloš Zlatohlávek, nájem 3.500 Kč. Na konci
léta se rozhodl skončit a na Bistro bylo vyhlášeno výběrové řízení, které proběhlo ve 2
kolech. V prvním se přihlásili 3 zájemci, ovšem ani jeden uchazeč nesplňoval podmínky.
Proto bylo vyhlášeno druhé kolo, do kterého se nakonec přihlásil jen jeden. Od prosince
se Bistro pronajímá novému nájemci – p. Reissig, nájem 4.500 Kč/měsíc.

Stará pošta
Celý rok měla v pronájmu firma Red Peppers, nájem 3.000 Kč/měsíc.
Opravy a úpravy
V roce 2015 byla vybudována ve dvoře Staré pošty zahradní terasa (nová dlažba,
zatravnění plochy, zpevnění terénu). Tyto úpravy nebyly investicí obce.
Dle nájemní smlouvy musí nájemce proinvestovat za rok 2015 100.000 Kč. Tuto investici si
nevolí nájemce sám, ale po dohodě s vedením obce. Z únorového jednání zastupitelstva
(konalo se 8. 2. 2016) vyplynulo, že dílčí investice byly provedeny, ale hlavní investice za rok
2015 by měla být instalace a nákup nového kotle (cca 70.000 Kč). Ten se vymění za 2 roky
starý kotel, který nesplňuje technické požadavky budovy.

Zelený strom
Jelikož nájemce Red Peppers s.r.o. v roce 2014 investoval do vybavení kuchyně cca
547 000 Kč bylo společnosti nájemné odpuštěno až do listopadu 2016.
Opravy a úpravy
V letošním roce se dokončila výstavba čističky odpadních vod, celkem za 343.488 Kč.
Tato investice byla hrazena z úvěru obce.

Chata u vleku
Chatu má v pronájmu stále p. Brichta za 5.000 Kč/měsíc.
Opravy a úpravy
V roce 2015 byla provedena výměna bojleru za 20.000 Kč.
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Konírny
Velkou konírnu má v pronájmu p. Matiáš za 1.500 Kč/měsíc.
Malou konírnu využívá obec jako sklad.

Obchod
Obchod s potravinami má v pronájmu stále p. Ha Tran Manh za nájemné do 10/2015 4 500,- /měsíc, od 11/2015 – 3 500,- /měsíc.
Opravy a úpravy
Byly provedeny tyto opravy: oprava topení – cca 7.000 Kč, nové výlohy – 22.000 Kč a
nové osvětlení – 5.000 Kč.

Kulturní dům
Pronájem sálu:
místní občané
ostatní občané

léto
zima
léto
zima

500 Kč/akce
1000 Kč/akce
1500 Kč/akce
3000 Kč/akce

V roce 2015 byl pronajat celkem 6x za celkovou částku 6.500 Kč.
Opravy a úpravy
Malování, závěsy, obrázky s fotkami Telnice.

OSTATNÍ
Projekt Turistický deník
Obec Telnice se stala součástí projektu "TURISTICKÝ DENÍK". K zakoupení na poště je od
16. 03. turistické známky a turistické vizitky.

22

Odchyt zvířat
Byl pořízen kotec pro odchyt volně pobíhajících psů v obci za částku 11.300 Kč.

Knihovna
Knihovna je otevřená vždy ve čtvrtek od 14.00 do 17.00 hodin. Je umístěná v 1. patře
Domu s chráněnými byty. Knihovnicí je paní Markéta Vejdovská.

Členství
Obec Telnice je členem několika různorodých organizací.
Dlouholetým členem jsme ve Svazu měst o obcí (od roku
2011), v Euroregionu Elbe/Labe a v Severočeském
sdružení obcí.
V letošním roce jsme se stali členem Národní sítě Zdravých
měst a Místní akční skupiny Labské skály.
Národní síť zdravých měst respektive „Zdravé město, obec“ je prestižní označení pro
municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město (obec,
region) pod patronací OSN-WHO. V rámci jednotlivých států Evropy vznikají národní sítě,
které mezi sebou spolupracují. Ačkoliv Zdravé město, obec, region má organizační zázemí
úřadu, není pouhou „úřední aktivitou“. Je zejména projektem komunitním – otevírá prostor
pro posilování aktivity a zájmu obyvatel. Zdravá města, obce a regiony systematicky
podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na
udržitelný rozvoj a podporu zdraví, aktivně se ptají svých obyvatel na jejich názory. Přínosy
členství jsou například:
• zastřešení významnou mezinárodní autoritou (OSN-WHO)
• principy a doporučení EU a OSN pro kvalitní rozvoj
• informace, služby k finančním zdrojům (dotace, fondy EU)
• síťová spolupráce, výměna zkušeností v ČR i zahraničí
• pomoc při zpracování a řízení kvalitní strategie rozvoje
• spolupráce s mnoha odbornými partnery v ČR i zahraničí
• vizitka vůči zahraničí a návštěvníkům.
„Místní akční skupina“ Labské skály (MAS LS) byla založena v říjnu 2005 ve formě
občanského sdružení. Hlavním cílem je sdružit aktivní lidi, obce, podnikatele, organizace,
spolky a společně rozvíjet naši venkovskou oblast. V prosinci 2011 měla MAS LS 34 členů, z
toho 9 obcí – ostatní členové jsou podnikatelé, členové neziskových organizací a aktivní
občané. MAS působila na území 9 obcí mezi městy Děčín a Ústí nad Labem: Dobkovice,
Jílové, Libouchec, Malšovice, Petrovice, Povrly, Ryjice, Tisá, Velké Chvojno (region je totožný
s územím mikroregionu Labské skály). Hlavní náplní činnosti naší MAS je realizace tzv.
strategického plánu (SPL). Stejně jako všechny ostatní MAS máme zpracovaný SPL –
strategický dokument, jakousi „kuchařku“, kde si sami členové zvolili jednotlivé priority a cíle
rozvoje našeho území. V rámci tohoto projektu MAS funguje jako rozvojová agentura –
vyhlašuje výzvy k předkládání projektových žádostí, následně provádí administraci přijatých
žádostí, výběrová komise MAS projekty podle předem stanovené metodiky oboduje a stanoví
pořadí jednotlivých projektů. Následně jsou vybrané projekty
zaregistrovány na SZIF (Státní zemědělský intervenční fond).
Současně MAS zajišťuje školení a konzultace pro žadatele,
aktualizuje strategické dokumenty a podklady k výzvám,
průběžně provádí sebehodnocení (evaluaci), vede práci
pracovních skupin, (spolu)pořádá informační, společenské a
kulturní akce, zajišťuje intenzívní propagaci regionu, své
činnosti, metody Leader, úspěšných projektů atd.
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3. HOSPODAŘENÍ OBCE

- ROZPOČET OBCE
- MATEŘSKÁ ŠKOLA TELNICE
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ROZPOČET OBCE
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HOSPODAŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
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OBECNÍ KRONIKA
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4. PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ A
OBCHOD
- SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
- TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Letos proběhl svoz nebezpečného odpadu 2x (květen a říjen).
Telnický zpravodaj červen/2015:
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Kontejnery na tříděný odpad v Telnici byly
přestěhovány od hlavní silnice u nádraží ke
sběrnému dvoru.
Další změna proběhla u zastávky Varvažov. Tam se
popelnice přestěhovaly až do ulice ke vjezdu do Alb
forming, s.r.o.
Další kontejnery pro tříděný odpad byly přidány na zkratku a na Adolfov.
Telnický zpravodaj červen/2015:

Telnický zpravodaj prosinec/2015:

35
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5. VÝSTAVBA, DOPRAVA, SPOJE
- VÝSTAVBA
- DOPRAVA
o Telničák
o Kozí dráha
o Doprava v Ústeckém kraji
o Skibus
o Cyklobus
- SPOJE
o Rozhlas
o Pošta
o Telnický zpravodaj
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VÝSTAVBA
Místní úpravy
V letošním roce proběhlo několik úprav, díky kterým se naše obec zvelebila. Některé
prováděli VPP a na některé probíhalo výběrové řízení. Jednalo se o tyto úpravy:
-

-

úprava zeleně u nádraží (vyřezávka náletů a keřů)
osazení keři u pomníků
úprava ostrůvku na křižovatce u Staré pošty – náklady cca 13. 000 Kč
vybudování nových 2 dětských hřišť (Varvažov 175, 176 a Telnice 83) – investice
117.000 Kč.
nová silnice Zelený strom – točna (oprava proběhla bez investic obce – zajišťovala
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.)
oprava chodníku u Obecního úřadu – díky opravě silnice od Zeleného stromu mohl
být opraven i chodník před Obecním úřadem – náklady 21.000 Kč
kaplička ve Varvažově, ořezání stromů – celkem rekontrukce vyšla na 290.000 Kč,
obec čerpala dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj 190.716 Kč, tzn. obec doplatila
99.284 Kč.
kaplička na Liboňově – investice 107.000 Kč
kamenný kříž ve Varvažově – investice 57.600 Kč
vyklizení kostela, kde se již v letošním roce pořádala akce Výstava betlémů

Ve Varvažově na čtyřdomí začala výstavba nových rodinných domů. Výstavba není obecní, ale
společnosti VIA DIDI, s.r.o., mělo by zde stát 6 rodinných domů.

DOPRAVA
Telničák
Tento autobus zajišťuje společnost Busline, a.s. – linka 451 trasa Petrovice, Krásný les – Ústí
nad Labe – Velké Březno – Homole u Panny, Suletice.
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Kozí Dráha
Tento rok bylo na Kozí dráze několik akcí.
Prázdninový provoz
O prázdninách Kozí dráha vyjela každou
červencovou neděli.
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28.10.2015 byly zjištěny spadlé kameny na kolejích, proto museli pořadatelé zrušit všechny
akce do konce roku. V prosinci spadl u čtvrtého přejezdu strom přes koleje.
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Doprava v celém Ústeckém kraji

Zdroj: www.kr-ustecky.cz
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Velká zpoždění a přeplněné vozy, to je realita nových linek
Chabařovice, Ústecko - Přeplněné autobusy, velká zpoždění. Proškrtané spoje. O tom všem
rozzlobeně hovoří lidé z vesnic a měst v okolí Ústí, když přijde řeč na nový systém autobusové
dopravy. Ten Ústecký kraj zavedl začátkem roku. Ačkoliv jeho zástupci loni ujišťovali, že se
krom dopravců nic nezmění, opak je pravdou.
Hlava na hlavě
Své si hned v pondělí užila třeba Michaela Malíková z Chabařovic. Ta jezdí každý den
v 7.20 hodin autobusem do školy. „Čekala jsem tu a když autobus přijel, nakonec jsem se do
něj nedostala. Byl přeplněný," líčila školačka nemilou zkoušenost.
Nakonec ji musel do školy odvézt otec. „Měla štěstí, že zrovna tatínek nebyl v práci. Kdyby
ano, tak se do školy pomalu ani nedostane. Je to od Nového roku s autobusy katastrofa.
V Chabařovicích nemáme nic, lékárnu, masnu," přizvukovala studentce další zdejší
obyvatelka Marie Danielková.
„Sama jsem to nezažila, ale známá, která jezdí brzy ráno, mi líčila, že tuhle přijel až o deset
minut později," pokračovala Marie Danielková z Chabařovic.
V úterý 6. ledna nebyl sice spoj v 7.20 hodin přeplněný, ale ten předchozí ano. Cestující si prý
po předchozí zkušenosti radši přivstali.
Starosta Chabařovic Josef Kusebauch potvrdil, že největší problémy bývají skutečně ráno,
především s dodržováním jízdních řádů. „Vyzvali jsme naše občany, aby nám posílali svoje
připomínky, až je shromáždíme, budeme na jejich základě jednat s krajem. Nic jiného dělat
nemůžeme."
Problémy pro Roudníky
Zároveň starosta Kusebauch líčil potíže obyvatel Roudníků, kteří posunutím ranního spoje
o deset minut nestíhají přijet do školy a práce včas.
Nový systém znechutil i rodiče čtrnáctileté školačky Lucie Bobekové z Roudníků. Té navíc
chybí spoj, na který byla po skončení výuky ve škole, zvyklá.
Dcera musí v Chabařovicích čekat po skončení školy hodinu. Tak radši místo toho jede do
Ústí a odtud do Roudníků, aby nemrzla na zastávce," líčil její tatínek Jozef Bobek.
Na to starosta Kusebauch řekl, že ve škole pracuje družina, a že by tam Lucie mohla docházet.
„Nelze samozřejmě ladit spojení pro jednotlivé lidi. Mluvil jsem s šéfem Bus Line, který tu
dopravu zajišťuje a ten upozorňoval, že zpočátku s tím problémy budou. Snad to dopadne
nakonec dobře," poznamenal Kusebauch.
Potíže s autobusy ovšem líčí i z jiných míst ústeckého okresu. Například z Telnice.
Lítačky nejsou
„Ráno měl takových šest, sedm minut zpoždění ve směru na Ústí. V pondělí odpoledne ve
směru na Telnici a Krásný Les místo v 16.19 přijel až v 16.40 s tím, že jede ze Suletic a dřív to
nestihl," popsala Milada Heřmánková, která tu žije.
Cestu ze Suletic totiž zkomplikoval čerstvě napadaný sníh. Navíc prý přestal jezdit jeden ze
školních autobusů a tak bývají ty běžné přeplněné. To ovšem nejsou všechny trable. Další se
objevují v souvislosti s placením jízdného.
„Ti, co mají elektronickou peněženku, se nemohou s tím přístrojem v autobuse spojit. Nové
lítačky, průkazky na autobus, nejsou, řidič časové jízdenky neprodává a tak dále. Nevím, proč
museli něco, co fungovalo dobře, měnit. Ten, kdo dneska naplánoval linky, tady asi v životě
nebyl," myslí si Milada Heřmánková.
Také starosta Telnice Jan Doubrava popsal ranní zpoždění autobusu o zhruba čtvrt hodiny.
„Dřív jezdil autobus z Ústí, dnes jede do Suletic, z hor do hor. Kvůli sněhu se to bude určitě
zpožďovat," pokračoval starosta Doubrava.
Zároveň líčil, jak od nástupu do funkce loni v listopadu žádal po Ústeckém kraji, aby změnil
jízdní řády. „Řekli mi ale, že nejdříve je budou upravovat někdy v březnu. Klasický případ je
se školním spojem," řekl s tím,že lituje řidiče, na které se snáší nelibost cestujících.
Kraj viní dopravce
Nikola Bradíková, mluvčí společnosti Bus Line, která teď dopravu zajišťuje například místo
ústeckého dopravního podniku uvedla, že jim na Ústecku jezdí 250 autobusů, z toho stovka
úplně nových a nově zaváděných. „Všechny ekologické, bezpečné, nízkopodlažní. Zavádíme
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úplně nový dopravní systém. Nějakou dobu potrvá, než ho vyladíme," omlouvala se s tím, že
brzy bude vše v pořádku.
Radní Ústeckého kraje Jaroslav Komínek označil za hlavní problém nový odbavovací systém
a vinu vidí na straně dopravců. „Systém má jiné nároky na řidiče a povinností dopravců bylo
je důkladně proškolit. Informovali jsme je o našem znepokojení, protože o zavedení nového
systému věděli od léta," dodal pro Deník Komínek.
7.1.2015
Autor: Janni Vorlíček
Zdroj: http://ustecky.denik.cz/

Skibus
Tato sezóní linka je provozována dopravním podnikem města Ústí nad Labem. Jde o linku
č. 10 na trase Divadlo – Lipová – Telnice, žel. stanice – Zadní Telnice. Jedná se vždy o provoz
od prosince do března, ale záleží na počasí, resp. na otevření Ski areálu Telnice. Skibus jezdí
pouze o víkendech a školních prázdninách.
Jízdní řád:
Zastávka

Odjezd

Divadlo
Lipová
Telnice, žel. St.

8:30
8:38
8:50

9:45
9:53
10:05

11:00
11:08
11:20

Zastávka

14:05
14:13
14:25

15:20
15:28
15:40

Odjezd

Telnice, Zadní Telnice
Telnice, žel. st.
Lipová

9:05
9:15
9:27

10:20
10:30
10:42

13:30
13:40
13:52

14:45
14:55
15:07

16:00
16:10
16:22

Cyklobus
Tato sezóní linka je provozována dopravním podnikem města Ústí nad Labem. Jde o linku
č. 20 na trase Divadlo – Chlumec – Zadní Telnice – Adolfov – Krásný Les – Varvažov
pomínky – Chlumec - Divadlo. Druhou linkou je č. 21 na trase Divadlo – Chlumec – Nakléřov
– Petrovice, rozc. – Tisá, kulturní dům – Divadlo. Jedná se vždy o provoz od dubna do
listopadu, ale záleží na počasí. Cyklobus jezdí pouze o víkendech a státních svátcích, v období
letních prázdnin i každou středu.
Jízdní řád:
Zastávka

Odjezd

Divadlo
Chlumec
Zadní Telnice
Adolfov
Krásný Les
Varvažov, Pomníky
Chlumec
Divadlo

9:00
9:20
9:30
9:40
9:50
10:10
10:15
10:30
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13:00
13:20
13:30
13:40
13:50
14:10
14:15
14:30

Zastávka

Odjezd

Divadlo
Chlumec
Nakléřov
Petrovice, rozc. Krásný Les
Tisá, Kulturní dům
Divadlo

11:00
11:20
11:30
11:40
11:50
12:20

15:00
15:20
15:30
15:40
15:50
16:20

SPOJE
Rozhlas
V roce 2015 byl v lednu doplacen obecní rozhlas, který obec využívala naštěstí jen na
informování obyvatel (kulturní a společenské akce či absence služeb v obci). Žádná
mimořádná událost či krizová situace v roce 2015 nebyla a obec ho nemusela k těmto účelům
využít.

Pošta
V Telnici funguje pošta typu Partner II. Partner II je provozovna smluvního zástupce České
pošty, s.p., který poskytuje poštovní služby příjem a výdej zásilek, prodej cenin, příjem
reklamací a služby Poštovní spořitelny. Z hlediska Poštovní spořitelny poskytuje operace Era
platebními kartami a platebními kartami ČSOB – vklady, výplaty a příkazy a dále operace
Vkladními knížkami – vklady a výplaty, transakce k účtům – vklady, výplaty a příkazy.
Pošta funguje v přízemí kulturního domu. Odpovědnou pracovnicí je p. Martina Čepelová.
Otevírací doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
pátek

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

13:00
13:00
13:00
13:00
13:00

Vydávání tiskovin
V letošním roce vydala obec 2 zpravodaje – červnový a prosincový.

43

17:00
14:00
17:00
14:00
14:00

OBECNÍ KRONIKA
TELNICE 2015
6. VEŘEJNÝ ŽIVOT
-

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE

-

KINO

-

SPOLKY A SDRUŽENÍ OBCE
o SDH Telnice
o Rybářský klub
o SK Spartak Telnice
o Ski klub
o NK Telnice
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SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
Myslivecký ples
Letos se na v kulturním domě konal také myslivecký ples. Byl to vůbec první ples roku, konal
se v sobotu 17. ledna. Ples pořádali myslivci ze ždírnického spolku myslivců. Lístek stál 150
Kč a v ceně byl i kančí guláš.
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Rybářský ples
Letos (24. ledna) se konal již 12. Rybářský ples, jako vždy byl na sále v kulturním domě
Telnice. Lístek stál 120 Kč a prodaly se všechny. Taneční vystoupení nechybělo ani letos,
tentokrát na plese Rybářům zatančily mladé břišní tanečnice. Sál byl opět plný a tombola
velmi bohatá na různé domácí pokrmy i hodnotné ceny.
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Hasičský ples
Letošní hasičský ples se konal v sobotu 15. února v Kulturním domě Telnice. Proběhlo
pasování nového hasiče Františka Kopřivy, který dovršil 18 let.
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Masopustní průvod
Letos se konal v sobotu 22. února průvod přes Telnici. Startovalo se na parkovišti ve
Varvažově a průvod procházel celou vesnicí až k nádraží. Zde jsme již čekali na příjezd vlaku
z Děčína a společně jsme oslavili masopust.
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Ples sportovců
Ples sportovců se konal v pátek 28. února v kulturním domě Telnice.

Mezinárodní den žen
Dne 8. 3. 2015 se na nádraží v Telnici pořádal Mezinárodní den žen. Tuto akci uspořádalo
město Děčín ve spolupráci s obcemi Kozí dráhy.

Obecní ples
Letošní obecní ples se konal v sobotu 21. března v sále v kulturním domě Telnice. K poslechu
a tanci hrála kapela Tatrmani. Lístek stál 120 Kč.
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Velikonoční dílničky
V Kulturním domě Telnice ve čtvrtek 2. dubna uspořádal Spolek pro obnovu památek a
podporu kulturních tradic obce Telnice ve spolupráci s obcí Velikonoční dílničky. Všichni,
kteří dorazili, měli možnost vyzkoušet si pletení pomlázek, malování kraslic a vytváření
velikonočních dekorací. Vstupné bylo 10 Kč.
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Pálení čarodějnic
Letošní čarodějnice byly opravdu vydařené. Počasí sice nejdříve vypadalo, že se neumoudří a
bude celý den pršet, vše ale dobře dopadlo, a zábava se tak mohla perfektně rozproudit.
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Den záchranářů 3. 5. 2015

Pietní akty
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Turnaj v Petangue
Na Den matek uspořádala obec Telnice a Spolek pro obnovu památek a podporu kulturních
tradic turnaj v Petangue. Turnaj se pořádal v odpoledních hodinách v sobotu 9. 5. 2015 na
fotbalovém hřišti v Telnici.

Dětský den
Letošní dětský den se konal v neděli 31. května a byl nazván jako Cesta pohádkovým lesem.
Start byl u bistra Bažina (9 hod. – 10.30 hod.) a cílem bylo fotbalové hřiště. Připraveny byly
ceny i občerstvení. Pořádala obec Telnice, SDH Telnice a FK Spartak Telnice.
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Setkání seniorů
Zpravodaj červen/2015:

Na začátku prosince se uskutečnilo druhé setkání seniorů v letošním roce. Setkání proběhlo
na sále v penzionu Zelený strom.
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Vítání občánků
Vítání občánků se konalo dne 6. června ve společenské místnosti v Domě s chráněnými byty.
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Zdroj Ústecký deník, 12.6.2015:
Ústečané budou válčit u Waterloo
Varvažov - Spolek vojenské historie Ústí jako jediný z Čech má pozvání na prestižní
rekonstrukci bitvy.
Bitva u Waterloo před dvěma stoletími znamenala definitivní konec císaře
Napoleona. Letošní kulaté vítězství oslaví tamější Klub vojenské historie prestižní
rekonstrukcí této bitvy.
Z Čech dostal pozvání k účasti pouze Spolek vojenské historie Ústí nad Labem.
„S organizátory Waterloo spolupracujeme spoustu let. Jeden z organizátorů dokonce
před lety hrál tady během rekonstrukce bitvy u Chlumce generála Vandamma, který
tu velel Francouzům," líčí Jiří Bureš, člen spolku.
Rychle ušít čepice
Členové spolku jsou zapálenými fandy vojenské historie a chtějí si to v Belgii pořádně
užít. „Pro mnohé je sice nejatraktivnější účast na straně Francouzů, třeba
v Napoleonově staré gardě granátníků, ale my tam jedeme v roli Blücherových vojáků,
tedy pruské zemské domobrany."
Rakouské jednotky, na které se ústecký klub zaměřuje především, totiž u Waterloo
nebojovaly. „Pro nás to znamená rychle ušít pruské uniformy. Musíme například do
čtvrtka ušít nějakých dvaatřicet čepic. Půlku dělám já, druhou kolega z Plzně," směje
se Jiří Bureš.
Náročná organizace
Že musí představovat německé vojáky, mu zas tolik nevadí. „Víte, my jako Rakušané
pořád a všude prohráváme. Teď si, v uvozovkách řečeno, taky konečně pořádně
zaválčíme na vítězné straně," vysvětluje amatérský vojenský historik z ústeckého
Varvažova.
Ačkoliv jedou členové spolku hlavně za zábavou, organizace bitvy bude velmi
náročná. Pro ilustraci: na straně protinapoleonské koalice by mělo účinkovat 2,5 až
3 tisíce příslušníků historických jednotek. V táboře má být kolem tisíce stanů. Bojovat
by mělo až 5,5 tisíce mužů a dorazit by mohlo až 150 tisíc diváků.
„To znamená, že do vyhrazeného prostoru smí jen ten, kdo bude mít s sebou svůj
osobní QR kód a na zbraň dovozní povolení z belgického ministerstva vnitra," dodává
k organizaci Jiří Bureš.
V bitvě u Waterloo porazil maršál vévoda z Wellingtonu 18. června 1815 francouzskou
armádu císaře Napoleona I.
„Znamenalo to konec všech jeho snů a Evropě to přineslo dlouhé, padesátileté období
míru.
Jsem
hrdý,
že
tam
budu,"
dodává
Jiří Bureš.
Zdroj:
http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/foto-ustecane-budou-valcit-uwaterloo-20150612.html
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Uhelný muž
Uhelný muž se letos konal v sobotu 20. června. Počasí, jako téměř každý rok, moc nepřálo.
Sice úplně nepršelo, ale byla pěkná zima na koupání.
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Mistrovství ve vaření guláše
Letos se konal již druhý ročník a to dne 15. srpna na hřišti u Bistra Bažina. Bylo 6 účastníků,
nakonec proběhlo i vyhlášení nejlepšího kuchaře. První tři byli odměněni diplomy a malou
hodnotnou cenou.

Po vyhlášení nejlepšího kuchaře byla na hřišti Rybářská párty, která trvala až do brzkých
ranních hodin. Občerstvení bylo zajištěno všemi zúčastněnými – každý donesl svůj nejlepší
kuchařský výtvor. K dispozici tak bylo spoustu sladkého, slaného, nakládaného nebo třeba
pečeného občerstvení.

58

Návštěva moravské Telnice
O víkendu 29. 8. - 30. 8. 2015 navštívili zástupci
naší Telnice partnerskou moravskou Telnicí u
Brna. Starostové společnými silami zasadili
přivezený červený buk.

Všichni se společně zúčastnili programu Dne pro celou rodinu se spoustou úkolů a stanovišť.

Všichni navštívili expozici památníku Mohyla míru, účastnili se koncertu a zahráli si
házenou.
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Pietní akt k výročí Bitvy u Chlumce

Memoriál Pavla Doubravy
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Telnický lesní běh
Telnický zpravodaj prosinec 2015:

V letošním roce opět ve své kategorii zvítězila Bára Heřmánková. Běžela trať dlouhou 4 km a
zvítězila s časem 18:14.
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Zájezd do divadla
Dne 12. září uspořádala obec Telnice zájezd do Prahy na Fantom Opery. Dohromady obec
zaplatila 53.712 Kč, z toho účastníci zaplatili 31.172 Kč.

Dušičkový rej
Původně plánovaný vlak duchů z Děčína nepřijel. Přesto se 1. 11. 2015 rej masek na
Telnickém nádraží konal.
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Výstava plastikových modelů
Telnici zavalí celé stovky plastikových modelů
Telnice - Modelářskou soutěž Memoriál Jaroslava
Urbance čeká řada překvapení.
Zvláštní vlak ale na Kozí dráhu nevyjede, zasáhla
příroda. Stovky nejrůznějších plastikových modelů.
Auta, letadla, pozemní techniku, dioramata i vojáčky.
To bude k vidění na modelářské soutěži Memoriál
Jaroslava Urbance. Letos ho spolupořádá telnická
radnice, proto soutěž hlavní organizátor klub KPM
95 Děčín Ústí nad Labem stěhuje do kulturního domu
na Telnici. Akci pořadatelé naplánovali na sobotu
21. listopadu od 10 do 16 hodin. Startovné v soutěži činí
40 korun, za víc než tři přihlášené modely bude nutné
zaplatit rovnou stokorunu.
Zdroj: http://ustecky.denik.cz

Vánoční dílničky
Akce Vánoční dílničky se konala dne 29. 11. v Kulturním domě Telnice.

Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka se konala dne 6. 12. na sále Zelený
strom.
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Slavnostní odhalení kříže
Ve Varvažově se dne 12.12. slavnostně odhalil zrekonstruovaný kříž.

Výstava betlémů v kostele
V letošním roce se vyklidil kostel a proběhla v něm výstava betlémů a koncert na konci
prosince těsně před Vánocemi – 20. 12.

Setkání u Vánočního stromu
Setkání u Vánočního stromečku proběhlo 23.12. od 17.00 hodin ve Varvažově u Bistra Bažina,
druhé potom dne 24. 12. od 13.00 hodin u Obecního úřadu.
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KINO
V letošním roce proběhlo 10 představení, celkově navštívilo kino 129 diváků a vybralo se
3.225 Kč.

SPOLKY A SDRUŽENÍ
SDH Telnice

Rybářský klub

TJ Spartak Telnice

Nohejbalový klub Telnice

Spolek pro obnovu památek
a podporu kulturních tradic

Ski klub Telnice
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OBECNÍ KRONIKA
TELNICE 2015
7. ŠKOLSTVÍ
- MATEŘSKÁ ŠKOLA
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V dubnu proběhl zápis do MŠ Telnice.
V červnu MŠ Telnice nabízela 2 volná místa.

V červnu proběhlo pasování předškoláků.

V září proběhlo 2. kolo výběrového řízení na ředitelku Mateřské školy. Tohoto VŘ se
zúčastnila jen jedna uchazečka, která ve druhém kole uspěla a byla vybrána – Kateřina
Šustrová.
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OBECNÍ KRONIKA
TELNICE 2015
8. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
ZÁLEŽITOSTI
- LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
- DŮM S CHRÁNĚNÝMI BYTY
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LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
V letošním roce bylo vyhlášeno výběrové řízení na na poskytování služeb praktického lékaře v
obci Telnice v rozsahu minimálně 2 hodiny týdně. Do výběrového řízení se přihlásili 2
zájemci - MUDr. Postler a MUDr. Malenčík. Po rozhodnutí obecního zastupitelstva, kdy měli
oba lékaři působit v jedné ordinaci nezávisle na sobě, odstoupil z VŘ MUDr. Postler. S MUDr.
Malenčíkem byla uzavřena nová smlouva.
Ordinační hodiny má MUDr. Dušan Malenčík každé pondělí od 13.00 do 14.30 hodin.

DŮM S CHRÁNĚNÝMI BYTY
Telnický zpravodaj prosinec 2015:
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OBECNÍ KRONIKA
TELNICE 2015
9. POČASÍ
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Leden

V lednu jsme si moc sněhu neužili. Teploty byly nad 0°C a tak i když sníh padal, dlouho na
zemi nevydržel. Dokonce museli na začátku ledna uzavřít lyžařské středisko v Zadní Telnici.

Únor
Únorové počasí bylo podobné tomu lednovému, teploty se držely většinou nad O°C. Sněhu
moc nebylo.
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Březen
Začátkem března byly teploty od 3 -7 °C. Od 10. Března se oteplilo na 10 - 15 °C a bylo
převážně slunečno.

Duben
Velikonoce letos připadly na 6. dubna. V té době se začalo oteplovat a rtuť teploměru
vystoupala až na 20 °C. Bylo převážně polojasno. Poslední týden v dubnu bylo až 25 °C.

Květen
Teploty začaly zase klesat, držely se kolem 20 °C, koncem května klesly až na 15 °C a hodně
pršelo.

Červen
Prvních 14 dní v červu bylo velké teplo. Teploty dosáhly až 30 °C. V půlce června se ochladilo
a teploty klesly zase o 10 °C na 20 °C. Střídalo se slunečno se zataženou oblohou.

Červenec - srpen
Začátek prázdnin byl velice teplý - až 36 °C. Horko bylo v podstatě celé prázdniny až do konce
srpna. Maximální teploty vystoupaly v některé dny až na 38 °C, bylo extrémně sucho.
Letošní léto se vyznačovalo vysokými teplotami a především suchem. Dokonce město Ústí
nad Labem vydalo vyhlášku: Opatření obecné povahy – opatření při nedostatku vody –
účinnost od 20. července až do odvolání. Byl zakázán odběr povrchových vod ze všech
vodních toků a vodních děl na nich umístěných, pro účely zalévání zahrad, napouštění
bazénů, zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností)
užitkovou vodou, zálivky všech sportovišť (kurty, hřiště), mytí motorových vozidel. Takto bylo
vyhlášeno v těchto lokalitách:

Tento zákaz byl zrušen dne 19. srpna.
Dne 7. srpna Krajský úřad Ústeckého kraje, na základě návrhu ředitele Hasičského
záchranného sboru Ústeckého kraje, vyhlásil pro celé území Ústeckého kraje z důvodů
mimořádných klimatických podmínek, dlouhotrvajícího sucha, s ohledem na předpověď
počasí, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav od 7. srpna 2015, 14,00 hodin, dobu
zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, a to do 18. srpna.
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Rybník Oprám:
Ústí nad Labem 27. srpna (ČTK) - Většina přírodních koupališť v Ústeckém kraji má stále
dobrou kvalitu vody. Od posledního měření se výrazně zhoršila jen kvalita vody ve Varvažově
na Ústecku, hygienici ji označují za nevhodnou ke koupání. Vyplývá to z dnes zveřejněných
výsledků Krajské hygienické stanice.
Koupání v oblíbeném zatopeném lomu ve Varvažově může podle hygieniků přinést zdravotní
komplikace. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům, vyskytuje se v ní velké množství
sinic a má i vysoký obsah chlorofylu. "Koupání představuje zdravotní riziko, zejména pro
citlivé skupiny obyvatel," doplňují hygienici. Kvalita vody se ve Varvažově zhoršovala od
začátku sezóny.
Snížená průhlednost vody a vyšší výskyt chlorofylu je také v jezeře Chmelař u Úštěku na
Litoměřicku a také v Nechranické přehradě na Chomutovsku. Hygienici doporučují se po
koupání v těchto koupalištích osprchovat. V dětské části koupaliště v Mikulášovicích na
Děčínsku je voda se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, ke koupání ale vhodná
je. Na ostatních přírodních koupalištích je kvalita vody i nadále dobrá. Například v Barboře
na Teplicku je voda průhledná až do hloubky tří metrů.
Vzorky vody z přírodních koupališť odebírají hygienici jednou za dva týdny. Laboratorní
vyšetření stojí kolem 2500 korun. Platí ho provozovatel nebo stát, pokud areál provozovatele
nemá. Koupací sezona je letos stanovena od 30. května do 1. září.
Kontroly z KHS:
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Září
Začátkem školního roku teploty klesly o 15 -20 °C na průměrnou teplotu 20 °C. Koncem září
bylo mírně pod 20 °C a byly už častější srážky.

Říjen
Od 10. Října teplota klesla na hodnotu kolem 8°C. Často pršelo, poslední týden v říjnu se
mírně oteplilo na zhruba 15 °C.

Listopad
Do poloviny listopadu počasí bylo stále stejné, teploty kolem 15°C, potom nastalo prudké
ochlazení na 5°C a v noci mrzlo.

Prosinec
Začátkem prosince bylo přes den kolem 8°C a v noci se teploty držely nad nulou. Na vánoce
bylo kolem 12°C - počasí vypadalo spíše jako jarní. Nebyl žádný sníh a bez sněhu bylo až do
konce roku 2015. Silvestr přinesl ochlazení, teplota klesla přes den na 0°C.
Celkově byl rok 2015 jedním z nejteplejších roků. Padlo několik rekordů. Deset z dvanácti
měsíců bylo rekordně teplých. Rok jako celek skončil o 0,90°C nad průměrem dvacátého
století. Rok 2015 byl dosti suchý, globálně spadlo o 22 mm srážek méně než je průměr. To je
nejméně od roku 1992. Příčina vyjímečnosti roku 2015 je zřejmá, může za to velmi rozvinutý
jev EL NIŇO v Tichém oceánu.
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V letošním roce se celkem narodilo 6 dětí a zemřelo 6 lidí.
Odstěhovalo se jich 27 a přistěhovalo 33.
Celkem má v naší obci trvalý pobyt 698 občanů a 50 cizinců s trvalým pobytem.
Muži
Ženy

do 18 let
56
72

do 60 let
211
191

76

nad 60 let
86
82

OBECNÍ KRONIKA
TELNICE 2015
11. RŮZNÉ
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7. ledna - útok na redakci francouzského
satirického časopisu Charlie Hebdo v centru Paříže.
Při teroristickém útoku zemřelo 12 lidí a 10 lidí bylo
těžce zraněno.

25. února – útok v Uherském Brodě. Ozbrojený muž vniknul do restaurace Družba, kde
zabil 8 lidí, a poté spáchal sebevraždu. Ministerstvo vnitra den po události naznačilo, že chce
zefektivnit fungování zákona o zbraních v oblasti ověřování zdravotní způsobilosti a následků
jejího pozbytí. Jedním z uvažovaných opatření by bylo umožnit lékařům včetně specialistů
přímý přístup do Centrálního registru zbraní. Policejní prezident slíbil, že v příštích letech by
měly k policii nastoupit čtyři tisícovky nových lidí, které by posílily speciální útvary (zásahová
jednotka).
29. března – 1. dubna – průjezd amerických vojáků Českem. Zpočátku je čekali
hlavně novináři, později se objevili i příznivci a několik odpůrců. Českem projížděly 3 kolony
obrněných vozidel amerických dragounů. Jedna část kolony byla ubytovaná v Pardubicích,
další ve Vyškově a třetí přenocovala v Liberci. Všechny tři konvoje se sjely do Prahy, kde
američtí vojáci přenocovali. Další den byla jejich technika zpřístupněna veřejnosti. 1. dubna
odjeli přes Plzeň a Rozvadov dál do Německa.
V září Českem projela hlavní část konvoje americké armády Danube Ride z bavorské základny
ve Vilsecku na cvičení NATO Brave Warrior 2015.
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6. dubna – nové stanice metra A. Na trase linky A přibyly čtyři nové stanice: Bořislavka,
Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. Nový úsek je dlouhý 6 134 metrů. Cesta ze
stanice Nemocnice Motol na Můstek trvá 15 minut. Původně měla stavba nového úseku stát
22,5 miliardy korun, cenu se podařilo srazit zhruba na 20,2 miliardy korun. Kvůli nové lince
metra bude muset dopravní podnik najmout zhruba 26 strojvedoucích. Nejkratší výstup z
metra k autobusům na letiště a do Kladna vede po úzkém pevném schodišti. Výtah je daleko,
eskalátor tu není. Město zvažuje, že by doplnilo alespoň pás na zavazadla. Vedení Prahy chce
řešit problém nešťastně řešeného vestibulu nové stanice metra Nádraží Veleslavín.

1. – 17. května – MS v ledním hokeji. V letošním roce pořádala Česká republika 79.
ročník mistrovství světa v ledním hokeji v Praze a Ostravě. Český tým skončil na 4. místě.
16. května – padla rekordní výhra v evropské loterii Eurojakcpot. Muž
z Pardubického kraje vyhrál 2, 466 mld. Kč.
25. července – nehoda ve Studénce. Vlak Pendolino se na železničním přejezdu srazil
s polským kamionem. Zemřeli 3 cestující a dalších 17 lidí bylo zraněno. Přejezd byl
zabezpečen světelnou signalizací a závorami.
Srpen – Mistrovství světa v atletice v Pekingu. Tohoto MS se zúčastnilo 24 českých
sportovců, jedinou medaili, zlatou, vybojovala Zuzana Hejnová v disciplíně 400 metrů
překážky. Zvítězila v čase 53:50.

19. září – otevření tunelu Blanka. Po několikaleté výstavbě se v Praze otevřel tunel
Blanka, který je nejdelším městským tunelem v Evropě. Komplex je součástí severozápadního
úseku Městského okruhu, jehož celková délka je téměř 6,4 kilometru.
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20. září – na Pražském hradě vlály rudé trenky. Recesisté umělecké skupiny
Ztohoven v převlecích za kominíky vyšplhali za bílého dne na střechu Pražského hradu,
kde sundali prezidentovu vlajku a nahradili ji obřími rudými trenkami. Svůj místy až
kaskadérský kousek natočili na video.

13. listopadu – teroristický útok v Paříži. V pátek večer zažila Francie nejkrvavější útok
ve svých poválečných dějinách. Útoky si vyžádaly 130 mrtvých (129 obětí bezprostředně v
rámci útoků, jedna další osoba zemřela o několik dní později na následky zranění v
nemocnici) a 352 zraněných (podle jiného zdroje 415 zraněných). Jak uvedla francouzská
ministryně zdravotnictví Marisol Touraineová dne 18. listopadu (pět dní po útocích),
zůstávalo 195 osob stále hospitalizováno, z toho 41 osob na jednotce intenzivní péče, tři lidé
byli stále v kritickém stavu. Zemřelo rovněž sedm teroristů. Řada zemí bezprostředně po
útocích v Paříži zavedla zvýšená bezpečnostní opatření.
Evropská migrační krize (také označovaná jako evropská uprchlická krize) je od
roku 2015 probíhající mezinárodní politická krize v Evropské unii (EU), způsobená velkým
počtem imigrantů – jak ekonomických migrantů, tak uprchlíků – směřujících do EU.
Migranti se do centrálních částí Evropy dostávají po dvou hlavních migračních trasách –
Balkánskou trasou z Turecka přes Egejské moře a Balkán dostřední Evropy a Středomořskou
trasou ze severní Afriky přes Středozemní moře do Itálie. Nejčastějším cílem imigrantů jsou
státy západní a severní Evropy, především Německo, dále Švédsko, Rakousko, Francie a
státy Beneluxu.
Dle
údajů OSN tvoří
největší
část
žadatelů
o azyl lidé
ze
zemí Blízkého a Středního východu (zejm. Syřané, Afghánci, Iráčané), subsaharské Afriky a
západního Balkánu.
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