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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 se svými rodiči a sourozenci. V současné době mi je 19 let a studuji.
V prosinci roku 2010 mě obecní zastupitelstvo pověřilo vedením kroniky obce. Předchozí
kronika, kterou psala paní Soňa Heřmánková, je pouze do roku 2007, tudíž kroniku pro rok
2009 doplňuji tzv. retrospektivním zápisem.
Kroniku budu vést dle platného zákona č. 132/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, o
kronikách obcí.
Jednotlivé zápisy jsou členěny do 9 kapitol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

V Telnici dne 3. ledna 2011

______________________
Lenka Matiášová

Razítko obce Telnice:

______________________
Rudolf Fiala, starosta obce

Tato kniha obsahuje

listů.
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Předsednictví ČR v EU
Od 1. ledna 2009 do 30. června 2009 předsedala Česká republika Evropské unii.

Česká republika začala předsedat Evropské unii. Bude muset řešit světovou finanční
krizi i konflikt v Gaze. Role předsedající země je totiž nejen organizační, ale také
zprostředkovatelská, politická a reprezentační. V červenci předá vládu Švédsku.
Motto: Evropa bez bariér
Mottem českého předsednictví je "Evropa bez bariér". Česká republika tím chce
vyjádřit vůli k odstraňování překážek mezi členskými státy Unie, zejména v oblasti vnitřního
trhu – volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu, včetně komplikovaných právních
předpisů EU i členských států. Tyto překážky nedovolují plně využít potenciálu jednotlivých
států, ani Evropské unie jako celku.
"České předsednictví rozepsalo své priority shrnuté sloganem 'Evropa bez bariér' po
bilaterálních konzultacích s představiteli všech ostatních členských států a předsedou
Evropské komise a Evropského parlamentu do '3E' – Ekonomika, Energetika a Evropa a svět,"
dodal premiér Mirek Topolánek.
Cílem českého předsednictví pak je zejména dokázat ho využít k propagaci a
zviditelnění českých regionů v Evropě a podpořit cestovní ruch a příliv finančních prostředků.
Zdroj: www.idnes.cz

Slovensko přijalo Euro
Slovenská republika přešla od 1. ledna 2009 na společnou evropskou měnu.
USA má nového prezidenta
Spojené státy americké mají nového prezidenta. 20. ledna 2009 se stal jím afroamerický muž Barack Obama.
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Volby do Evropského parlamentu
Volby proběhly 4. – 7- června 2009 a dopadly následovně:
Strana

Zvolení
kandidáti

ODS

ČSSD

KSČM

KDU-ČSL

Evžen Tošenovský

Jiří Havel

Miloslav Ransdorf

Zuzana Roithová

Jan Zahradil

Richard Falbr

Vladimír Remek

Jan Březina

Oldřich Vlasák

Libor Rouček

Jiří Maštálka

Milan Cabrnoch

Pavel Poc

Jaromír Kohlíček

Ivo Strejček

Zuzana Brzobohatá

Miroslav Ouzký

Robert Dušek

Edvard Kožušník

Olga Sehnalová

Hynek Fajmon
Andrea Češková

Rusko-ukrajinský spor
7. ledna 2009 kvůli Rusko-ukrajinskému sporu o ceny plynu dočasně vypadly dodávky
ruského plynu do střední a východní Evropy. V Maďarsku a Bulharsku lidé v domácnostech
trpěli zimou, na Slovensku museli velké firmy ukončit výrobu. Česko žilo ze čtyřicetidennícvh
zásob. Krize se vyřešila až 20. ledna, kdy ruský plynárenský monopol Gazprom obnovil
dodávky přes Ukrajinu na Západ.
Zdroj: www.cs.wikipea.org
www.idnes.cz
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Složení zastupitelstva obce
Od voleb do zastupitelstva v roce 2006 pokračuje zastupitelstvo obce stále ve
stejném složení:
starosta :

Jaroslav Doubrava

místostarosta:

Rudolf Fiala

ostatní členové zastupitelstva:

Alena Pocová
František Heřmánek
Ing. Lenka Kurtová
Milan Kubík
Miloslava Mužíková
Pavel Doubrava
Roman Matiáš
Soňa Heřmánková
Zdeněk Kříž

Složení výborů a komisí

Finanční výbor:

Ing. Lenka Kurtová – předsedkyně
Pavel Doubrava
Markéta Vejdovská

Kontrolní výbor:

Alena Pocová – předsedkyně
Zdeněk Kříž
Miroslav Zeman

Bytová a zemědělská komise:

František Heřmánek – předseda
Rudolf Fiala
Luděk Linhart

Sociální komise:

Miloslava Mužíková – předsedkyně
Alena Pocová
Lenka Krtková
Dagmar Křížová
Sabina Hanauerová

Komise pro kulturu,
sport a zájmovou činnost:

Milan Kubík – předseda
Roman Matiáš
Soňa Heřmánková
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Obecní úřad
Zaměstnanci obecního úřadu:
o referentka
o účetní obce
o vedoucí domu pro seniory
o VPP

Iva Konečná
Lucie Pavelková
Soňa Heřmánková
16

Služby pro veřejnost:
o
o
o
o
o
o
o

výpisy z rejstříku trestů
úřední ověřování podpisu a listin
kopírování A4, A3
půjčování tepovače na čištění koberců a čalounění
zapůjčení malotraktoru v rámci obce
krátkodobé zapůjčení velkoobjemové vany na odpad
sběrný dvůr na velkoobjemový odpad

Vydávání tiskovin o obci
Zastupitelstvo obce vydalo v roce 2009 celkem 2 čísla Telnického zpravodaje,
v červenci a v prosinci.

8

Obecní kronika
Telnice
2009

3. Hospodaření obce

9

Rozpočet obce
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11

12
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Obecní majetek
Obec disponuje těmito objekty restaurací, které pronajímá:
o Penzion U Zeleného stromu – má v pronájmu od roku 2008 pan Miroslav Nezbeda, kterému
zastupitelstvo obce schválilo pronájem na 15 let a nájemné 17.000,-- Kč/měsíčně.
o Penzion Stará pošta – v lednu schválilo zastupitelstvo obce žádost SOU obchodu a služeb o
vyslovení souhlasu k podnájmu Staré pošty panu Danielu Pudilovi, který je zaměstnancem
SOU. V březnu odešel pan Mgr. Sluka ze zdravotních důvodů do důchodu a protože SOU
ukončí nájemní vztah, muselo se vypsat nové výběrové řízení, do kterého se přihlásil pouze
jeden zájemce a to pan Daniel Pudil. Zastupitelstvo obce schválilo pronájem restaurace Stará
pošta p. Pudilovi na 15 let s měsíčím nájmem 25.000 Kč. V říjnu vyslovilo zastupitelstvo obce
souhlas s provozováním restaurace Stará pošta společnosti Pudil & Černý s. r. o., která zde
zřídí sídlo.
o Café Max restaurant – k 31. 5. 2009 byl ukončen na žádost pana Tejkla nájemní vztah.
V červnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na pronájem, ale bohužel se nenašel žádný zájemce,
který by restauraci provozoval. O objekt projevilo zájem místní sdružení dobrovolných hasičů
pro vybudování školícího střediska. Do konce roku 2009 je věc teprve ve fázi příprav a není
rozhodnuto o tom, co bude s touto restaurací v budoucnu.
o Chata U vleku – od roku 2008 má v pronájmu pan Josef Černý na dobu 15 let s měsíčním
nájmem 8.000,-- Kč.
o Bistro Oprám Bažina – má v pronájmu pan Miloš Zlatohlávek
o Výrobna knedlíků – má v pronájmu paní Radovana Kuchyňková a v prosinci zastupitelstvo
obce prodloužilo smlouvu na dalších 15 let a zvýšilo nájemné na 5.000 Kč měsíčně.
Dalším obecním majetkem jsou bytové domy:
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OBECNÍ BYTOVÉ DOMY
Adresa

Telnice 37
Telnice 83
Telnice 11
Varvažov 87
Varvažov 99
Varvažov 172, 173
Varvažov 60
Varvažov 56
Varvažov 92
Varvažov 96
Varvažov 97

Počet bytů
zámeček
školka
nad zeleňákem
pod penzionem
doktor
panelák
u pomníku
u pomníku
u kina
u kina
u kina

4
6
4
4
5
8
4
5
3
7
6

Majetkem obce jsou také vleky v Zadní Telnici. Tyto vleky jou pronajímány na základě
smlouvy se Skiklubem.
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Odpady
Pro ukládání velkoobjemového odpadu je zřízen v obci sběrný dvůr. Ukládání odpadu
je pro občany zdarma.
V červenci byly v pěti lokalitách obce rozmístěny kontejnery na tříděný odpad, a to
na plasty, sklo a papír. Četnost svozu těchto kontejnerů byla stanovena na 1 x za 14 dní.
I přesto obec pokračuje i nadále v poskytování příspěvku za čištěné PET lahve. Za
každý naplněný pytel poskytuje příspěvek 10 Kč. Pytle jsou sváženy každé první pondělí
v měsíci.
Svoz nebezpečného odpadu byl zajištěn obcí 1 x za rok.
O údržbu zeleně a pořádek v obci se starají zaměstnanci obecního úřadu.
Doprava

AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ
Dopravní obslužnost obce je zajištěna autobusovou dopravou ČSAD Semily linkou 451
Ústí nad Labem – Telnice – Krásný Les.
Dopravní podnik města Děčína provozuje linku č. 445 na trase Děčín – Libouchec –
Telnice – Chlumec.

VLAKOVÉ SPOJENÍ
Na trati 132. Od 17. října 2009 je obnoven víkendový provoz na trati č. 132 (Děčín –
Oldřichov u Duchcova).
Provoz je zatím zajištěn do 20. 12. 2009. Na provoz Kozí dráhy přispělo deset obcí a
Krajský úřad Ústeckého kraje.
Dopravcem se staly České dráhy. Další provoz je předpokládán v létě 2010.
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Sdružení dobrovolných hasičů Telnice
Činnost SDH Telnice v roce 2009:
Vážení spoluobčané,
protože už se nám zase blíží konec roku 2009, tak mi dovolte, abych zhodnotil činnost
Sboru dobrovolných hasičů naší obce. Letošní rok nebyl pro náš sbor tak slavnostní, jako ten
loňský, kdy jsme slavili 135. výročí založení sboru, ale myslím si, že naše činnost byla také
velmi pestrá.
Na prvním místě bych rád zhodnotil činnost našich „mladých hasičů“. Kolektiv našich
mladých se zúčastnil všech soutěží v letošním roce. Jednou ze soutěží, kterou jste osobně
mohli navštívit u nás v obci, byla v neděli 13. září okresní soutěž „O putovní samovar“. Naše
starší děti se umístily na 7. místě a mladší na pátém místě. Tímto bychom také chtěli
poděkovat TJ Spartak Telnice, že jsme tuto soutěž mohli uspořádat tady u nás, zvláště pak p.
Kramářové za příjemné prostředí v klubovně a rychlé občerstvení. Dne 10. října se
v překrásném, ale velmi chladném prostředí v obci Tisá konalo zahájení hry Plamen pro
následující ročník 2009-2010. Naše přípravka, nebo-li děti do 6 let se umístily na 1. místě,
mladší na 4. místě, starší na 5. místě. Kolektiv dorostenek obsadil druhé místo a
v jednotlivcích byl Milan Žinžur první a Jaromír Heřmánek druhý. Jak je vidět, tak naši mladí
hasiči následující ročník začali velmi dobře, proto nám nezbývá než jim v ročníku 2009-2010
držet palce.
Teď už činnost těch dospělých. Naše zásahová činnost byla v letošním roce také velmi
pestrá. Řekl bych dokonce „nejlepší“ za posledních několik let. Takzvané zářezy nemáme jen
v těch stromech, které popadaly při nedávném větru, ale máme za sebou i pár požárů, nejen
v telnických lesích, ale bohužel i v nemovitostech. Druhou naší činností jsou pro naše SDH
soutěže, kde dle mého názoru tu nejlepší v okrese stejnak pořádáme my. V letošním roce
jsme již pořádali 21. ročník závodu požární všestrannosti, který se uskutečnil 3.října na
Oprámu ve Varvažově. Této soutěže se pravidelně zúčastňuje okolo 50- 60 družstev. O další
činnosti našeho sboru jste si mohli v měsíci říjnu přečíst v Ústeckém deníku a dne 9.
listopadu regionální týdeník Naše adresa navštívil náš sbor a článek vám přikládáme.
Závěrem mi už jen dovolte vám jménem celého našeho 50ti členného sboru popřát
veselé vánoce a do toho nového roku nám všem „Ohni zmar“.
Ing. Jan Doubrava
Zásahová jednotka naší obce v tomto pololetí zasahovala již u povodní, vichřice,
spadaných stromů. Poslední výjezd byl na děčínské vozovce k převrácenému kamionu
s plným nákladem 58 tun papíru.
Kolektiv mladých hasičů ve zúčastnil ve dnech 23. - 24. 5. v Povrlech závěrečného kola
Plamene a Memoriálu Jaroslava Rohleny. Kolektiv mladších hasičů obsadil čtvrté místo, starší
kolektiv obsadil třetí místo.
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Telnici zakoupilo ze svých vlastních
prostředků dětské stejnokroje pro mladé hasiče, ve kterých budou zastupovat naši obec při
Mistrovství České republiky v požárním sportu ve dnech 18. - 20. 9. 2009 v Ústí nad Labem.
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Rybářský klub Varvažov

V roce 2009 slaví Rybářský klub Varvažov již páté
výročí svého působení. Každoročně se tato partička lidí
zabývá nejen chytáním ryb, ale také pořádá v naší obci
spoustu akcí pro děti i pro dospělé.

Další zhodnocení činnosti Rybářského klubu v prosincovém Telnickém zpravodaji:
Září ,jako již několik let zpátky, patří zájezdu na Nechranickou přehradu. Údajný rybí
ráj se k nám i letos zachoval stejně škaredě jako loni. Ryby nikde a nebýt proviantu
dovezeného z domova tak se účastníci vrátili zpět pěkně vyhublí. Jenže počasí nám vyloženě
přálo, takže starosti s nefungující pípou byly rychle zapomenuty, protože se nám ji podařilo
po dvanácti hodinách firmou KK opravit, nechuť ryb k požírání čehokoliv co rybáři napíchli na
háčky byla rovněž zapomenuta a hlavně utopena v pivu, které se konečně podařilo
rozpumpovat. Příští rok se ale ryby na Nechranicích nebudou stačit divit, jak rychle je budem
tahat z vody .Za rok na přehradě nashle.
Z novin jste zcela jistě zaregistrovali aféru kolem výlovu Habrovického rybníka.
Někdo předčasně vypustil všechnu zbývající vodu a obrovské množství ryb se v blátě udusilo.
Tento malér se podepsal na všech rybářích v okolí, protože ryby z tohoto rybníka jsou
vypouštěny do sportovních vod v okrese. Bohužel jsou teď naše vodní plochy méně zarybněné
než v letech minulých a tak třeba u nás na Oprámu bude příští rok šance na chycení krásného
šupináče menší. V souvislosti s touto událostí jsme provedli do dnešního dne nevídanou
„průkopnickou akci“. Po pátečním nasazení ryb k nám na rybník jsme vodu uzavřeli a formou
neoficiální prosby jsme dychtivé rybáře žádali o NECHYTÁNÍ v příštích třech dnech. Po tu dobu
budou mít nasazené ryby dost času na rozplavání. Někdo to pochopil ihned a od vody odešel,
někomu to trvalo déle, ale nakonec všichni uznali, že podobný krok je rozumný a dává rybě
mnohem větší šanci na přežití. Tímto krokem jsme zachránili velké množství kapříků až do
příští sezóny, kdy už bude třeba mnohem většího rybářského umění k chycení šupinatého
bojovníka. Na vysvětlenou, čerstvě vysazené ryby jsou převozem vyloženě zblblé a požírají bez
rozmyslu všechno co vidí. Se sportem nemá rybolov v prvních třech dnech nic společného, jde
pouze o touhu odnést domů kus masa.
Myslím, že třídenní ochrana Oprámu všechny naše členy chytla. Poctivě jsme břehy hlídali a
všechny příchozí jsme po dohodě přiměli k odchodu. Jediní rybáři, kteří v neděli odpoledne
nahodili, byli tři borci z rybářského svazu. Prý na to nemáme právo a akce je protizákonná.
Obrázek o jejich sportovním duchu si udělejte sami. Jinak všem poctivým rybářům, kteří smysl
uzavření rybníka pochopili, děkuji.
Milan Kubík
Kromě zábavy a radovánek Rybářský klub zajišťuje také péči o Varvažovský rybník.
V zimním období se sekají v ledu díry, aby se neudusily ryby. V jarních měsících probíhá vždy
brigáda na úklid na březích rybníka, tahají se z vody spadlé stromy.
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FK SPARTAK Telnice
Zpráva o činnosti FK Spartak Telnice jaro – léto 2009:
Začátek jarní fotbalové sezóny zastihl naše fotbalisty ve velmi dobré herní pohodě,
napomohla tomu i dobrá příprava v tělocvičně. Prvních pět zápasů ve své soutěži vyhráli a
ani další výsledky nebyly s pohledu hry špatné, pouze fotbalovost nahradila bojovnost.
Konečné 6. místo v tabulce ze 13. mužstev je po delší době historický úspěch klubu.
Do mužstva se dostávají nové tváře a tak se dá čekat, že teprve podzim ukáže sílu mužstva v
novém ročníku 2009 - 2010.
Stmelení klubové činnosti přispívájí i brigády na úpravě hřiště, sběr železného šrotu.
Na závěr sezony se tradičně hraje turnaj pod patronací starosty obce Telnice - Jaroslava
Doubravy. I v letošním ročníku sahali domácí fotbalisté po vítězství, ale v dramatickém finále
prohráli 1:2 s obhájci z FK Kostomlat.
V letním termínu 8. 8. 2009 jsme byli pozváni na turnaj do FK Kostomlaty a tak
věříme, že jim to můžeme hnedka vrátit!!
Činnost fotbalového klubu Spartaku Telnice od července do konce roku 2009.
Poslední činnost FK SPARTAK Telnice byla po jarní sezóně ukončena tradičním
turnajem ,,Starosty obce Telnice.“ Vždy po tomto turnaji byl od fotbalu téměř na dva měsíce
klid, ale letos se v průběhu fotbalové přestávky neustále něco dělo. Každý týden se na hřišti
buď hrálo nebo se hřiště připravovalo na novou sezónu.
O trávu na hřišti bylo postaráno v podobě výsevu a hnojení. V kabině hostů se
provedla celková rekonstrukce sprch a WC. Rovněž klubová kuchyňka prodělala nemalé
úpravy. Byla položena nová dlažba, provedena výmalba a celková modernizace vybavení.
Zvýšila se úroveň chodu celé klubovny, kterou využívají i místní dobrovolní hasiči pro své
akce s dětmi. Za tyto práce spojené s opravami děkujeme především Zdeně Kramářové a
Honzovi Veselému a samozřejmě ostatním členům, kteří také přidali ruku k dílu.
Rekonstrukce zbylých prostor je plánována na jaro 2010. Hodnocení sportovní
stránky zaznělo z úst trenéra mužů Jiřího Jukla a trenéra žen Radima Jankovského st. na
dokopné v restauraci U Zeléného stromu. Společná akce obou družstev byla velmi dobře
připravená. Vše proběhlo v pořádku a věříme, že se všichni dobře bavili. Na jarní část se obě
družstva budou pod vedením trenérů připravovat jak na trávníku, tak i v tělocvičně. Věříme,
že si v jarní dohrávce vylepší skóre i přes stávající dobrá umístnění viz tabulky!!!
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Umístnění žen FK Spartaku Telnice v soutěži - III.Česká liga žen - podzim 2009:

Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

TABULKA
Tým
Ústí n/L
Postoloprty
Droužkovice
Telnice
H.Bříza
Vědomice
Kryry
Brozany
Ervěnice
Kostomlaty

Záp
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

+
8
7
5
5
4
3
3
1
2
0

0
1
1
2
1
0
2
0
5
1
1

0
1
2
3
5
4
6
3
6
8

Skóre
42:13
35:11
23:14
32:14
12:27
17:18
10:21
8: 13
11:28
2: 33

Body
25
22
17
16
12
11
9
8
7
1

(Prav)
( 13)
( 10)
( 5)
( 1)
( -3)
( -1)
( -6)
( -4)
( -8)
(-14)

Umístnění mužů FK Spartaku Telnice v soutěži – III. třída muži OFS - podzim 2009:
TABULKA
Rk Tým
1. Přestanov " B "
2. Chlumec " B "
3. Petrovice " B "
4. Svádov " B "
5. Telnice
6. Povrly " B "
7. Brná " B "
8. M. Březno
9. Chabařovice " B"
10 Malečov
11. Božtěšice
12. Skorotice " B "

Záp
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

+
8
8
6
6
5
5
4
4
3
2
3
1

0
1
1
3
2
3
3
2
1
2
3
0
1
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2
2
2
3
3
3
5
6
6
6
8
9

Skóre
42: 18
36: 22
37: 24
34: 25
49: 23
24: 23
25: 32
37: 44
26: 31
29: 37
23: 50
13: 46

Body
25
25
21
20
18
18
14
13
11
9
9
4

(Prav)
( 10)
( 7)
( 3)
( 5)
( 0)
( 3)
( -1)
( -5)
( -7)
( -6)
( -6)
(-14)

Rybářský ples
Každoročně rybáři zahajují v obci plesovou sezónu. V letním Telnickém zpravodaji o
svém již pátém plesu uvedl předseda Rybářského klubu pan Milan Kubík toto:
Lednový termín již tradičně patří Rybářskému plesu. Sál byl opět plný, kapela se
mohla přetrhnout a profesionální tanečníci nám ve třech seriích předvedli ukázky klasických
a latinskoamerických tanců. Poté byla řada na nás, abychom předvedli taneční umění.
Zatímco profíci seděli u občerstvení na baru, obecní tanečníci se jim na parketě snažili
vyrovnat. Nechyběla tombola, večerem provázel anglický gentleman ve slušivém smokingu,
mexikánec s velkoplošným sombrerem a slavný fotbalista Ronaldo. Nikdo se nepopral, všichni
se bavili a tak se dá říci, že se jubilejní pátý rybářský ples povedl.
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Jarní prázdniny na Zadní Telnici
TELNICE PATŘILA DĚTEM
Dnešním dnem začaly na ústecku probíhat jarní prázdniny. Vytoužené
volno mohly děti strávit i aktivně. Magistrát krajského města ve
spolupráci s lyžařským areálem Telnice připravil pro všechny školáky
krásný dárek. Všechny děti školou povinné měly dnes lyžování zdarma.
Navíc pro všechny zájemce probíhaly i veřejné lyžařské závody. Projet si trať plnou závodních
branek, ať už na lyžích nebo na prkně, využilo na 55 dětí a studentů. Na všechny závodníky
pak čekal malý dárek a ti nejlepší ve svých kategoriích si odnesly velmi zajímavé ceny.
Autor: Dana Jelínková Janoušková
Zdroj: R1 Lyra

Dětksý karneval na bruslích
V únoru na vlastnosručně vyrobeném kluzišti u bistra Bažina ve Varvažově uspořádal
Rybářský klub Dětský karneval na bruslích. Účastníci se skvěle bavili. Vítězné masky
obddržely sladké odměny.
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Pálení čarodějnic
30. dubna probíhá již tradině ve Varvažově pálení čarodejnic. Akci opět organizoval
Rybářský klub a poté v Telnickém zpravodaji pan Milan Kubík napsal:
Pálení čarodějnic na obvyklém místě bylo slušně připraveno. Grilovaných dobrot bylo
dost, pívko teklo proudem, sponzoři věnovali ceny pro dětské soutěže, akorát sv. Petru pro
trochu vlídnější počasí nikdo nezavolal. Hlavně zpočátku akce vichr připomínal orkán a
zapálená hranice s plápolající čarodějnicí v kusech létaly po parkovišti. Naštěstí profík Franta
Škrleta byl na svém místě a všechny doutnající oharky uhasil. Během večera se vítr uklidnil a
tak se unavený hasič mohl věnovat hašení své žízně. Novinkou na této akci byl koktejlový bar,
kde se pánové ze Staré pošty snažili cca 250 přítomných utopit v míchaných nápojích.
Nepovedlo se jim to. Telničák ukrutně vydrží. Někdy v noci jim došly ingredience a když balili,
tak si pod fousy mumlali „ počkejte příště, to vám ukážem, třeba v sobotu 8.8. u Oprámu na
neckyádě.“
Samozřejmě přípravě čarodějnic předcházela náročná brigáda.Celý den bylo co dělat.
Někdo musel postavit Májku, dřevo na oheň se také samo neudělá. Přípravy se zúčastnilo 17
lidiček a tak bych jim touto cestou chtěl poděkovat za přípravu myslím povedené akce.
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Oslava dětského dne
V červnu Rybářský klub ve spolupráci s obcí a SDH Telnice zorganizoval Dětský den.
Počasí připomínalo spíše konec listopadu než červen, ale i tak byla účast veliká. 84
soutěžících dětí + doprovod, tedy celkem asi 150 lidí. Program byl bohatý, na pláži se děti
mohly svézt ka koních, po vodě je povozil motorový člun, nad rybníkem se proháněly
čtyřkolky. K vidění byla hasičská technika a děti řádily na hopačkách a obří skluzavce.
Původně byla trasa plánovaná kolem rybníku, ale vzhledem k deštivému počasí byla vedena
lesem.
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25. června 2009 – Pohár starosty obce Telnice
Fotbalový klub Spartak Telnice už tradičně každý rok po skončení fotbalové soutěže pořádá
turnaje . Dlouhodobě mužský a nyní už i ženský.
Už od roku 1983 to byl: memoriál Stanislava Kodeše
pohár senátora Jaroslava Doubravy
pohár starosty obce Telnice.
Turnaj konaný letos měl tyto zápasy:
1. zápas : Spartak Telnice- TJ Dobkovice 3 : 0
Střelci branek: Kucík ,vlastní a Janovský ml. Ačkoli vypadá výsledek jednožnačný, soupeř
spartaku byl velmi zdatný a také díky hostujícímu brankaři Petru Husárovi, který byl mimo jiné
vyhlášen nejlepším brankářem turnaje nebyl vyšší rozdíl.
2 . zápas : TJ Chlumec – FK Kostomlaty 3 : 4
Střelci branek :Moudrý,Veselý,Kuchařík – Seidl 2x,Hojka a Duda. Bylo to velmi pěkné a
dramatické utkání až do konce zápasu, když se sice zdálo, že loňský vítěz bude snadným vítězem, tak
chlumecký tým jim to pořádně v závěru utkání zkomplikoval, když se dotáhl na rozdíl jediné branky.
Mezi dopoledními zápasy a zápasem o třetí místo se hrálo utkání Staré Gardy Sp.Telnice proti ženám
vlastního klubu výsledek 2 : 1
Střelci branek : Kurta ,Jablátko- Váňová. Velmi pěkná fotbalová vložka měla bojovnost na
straně mužů a fotbalovost na straně žen, které mimo jiné skončily na pěkném třetím místě 3. ligy žen.

3. zápas o třetí místo: TJ Dobkovice – TJ Chlumec 3 : 2 na penalty
Střelci branek : Tomášů,Kuchařík – Marhan, Jurčo. Zápas byl velmi vyrovnaný v celém svém
průběhu a tak došlo i na penaltový rozstřel, který byl dramatický až na konečnou penaltu, kterou
dobkovický nedal a tak se strhlo dohadováni o dalším pokračování –díky písemnému zapisu
jednotlivých úspěšných a neúspěšných střelců se dokázalo, že vítězem se stal chlumecký tým.
Poražený to nakonec uznal o omluvil se , že měl pochybnosti o regulérnosti řízení penalt.

4. zápas Velké finále SPARTAK Telnice- FK Kostomlaty 1 : 2
Střelci branek : Benedikt – Seidl,Černý. Utkání mělo nádech odplaty za loňský penaltový
rozstřel ve finále, které domáci prohráli. Už výsledek utkání napovídá, že šlo o vyrovnaný, ale o to víc
dramatický zápas, protože domácí tým dohrával o deseti hráčích vlastně celý poločas, díky vyloučení
Kucíka, nejlepšího střelce domácích v celé sezóně.Ale přestože domácí tým prohrával už brankou
vstřelenou ve 3.minutě zápasu, velkou bojovností v deseti a za velké podpory fanoušku se mu
podařilo vyrovnat brankou Benedikta. Ale zhruba 5.minut před koncem dostali domáci druhou
branku od hostujícího Černého a tak na očekávaný penaltový rozstřel nedošlo. I tak domácím
fotbalistům děkujeme za odvedený výkon proti fotbalovějšímu týmu z FK Kostomlat, kteří se staly
podruhé vítězem Poháru Starosty obce Telnice.

o
o

Organizátor turnaje vyhlásil i ceny:
nejlepší střelec : Lukáš Seidl z FK Kostomlaty
nejlepší brankář : Petr Husár z TJ Dobkovice
Turnaj řídila trojice rozhodčích: J.Danda, F.Kalina a K.Kopecký.
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Neckyáda 2009
V srpnu proběhla na Varvažovském Oprámu neckyáda. Účast byla velmi hojná,
v prosincovém Telnickém zpravodaji byla zhodnocena takto:
V letním zpravodaji jsme vás zvali na srpnovou neckyádu k našemu rybníku .Jste
naprosto vzorní, přišli se podívat snad všichni z obce a z dalekého okolí. Takového národa
Oprám již dlouho neviděl. V době startu lodí jsme napočítali kolem 600 diváků .Je to krásné
číslo , ale bohužel tento nečekaný dav způsobil kolaps u občerstvení. Pivní chlazení nestíhalo
a i na to teplé zrzavé potěšení byla slušná fronta. Pro příště si z této nepříjemnosti vezmeme
ponaučení a na další ročník se i z tohoto hlediska lépe připravíme. Tlačenice zavinila také
narušení programu. Lidi stáli všude a tak nebylo místo pro dětské soutěže. Drobotina pojídala
v závodním tempu melouny, povidlové koláče se zapečenou mincí uprostřed nám soutěžící
děťátka také pěkně upatlaly ,ale jinak se na další radovánky nedostalo. Všude byli lidi.
Neckyáda neměla jen tyto drobné vady na kráse, ale zažili jsme i spoustu legrace.
Vodní trabant šplouchal těsně vedle plovoucího Telnického harému a armádou nedoceněný
obrněný transportér u bojky v polovině trati zle dotíral na ostatní plavidla. Po dojezdu do cíle
byla vyhodnocena nejhezčí plavidla a samozřejmě i nejrychlejší kocábka. O dobrou náladu se
postaraly i dvě velké trampolíny . Náš dík patří četným sponzorům a organizátorům této akce
bez jejichž darů a úsilí by břehy Oprámu zůstali prázdné a tiché.
Příští ročník bude včas ohlášen aby jste měli dostatek času připravit si tu
svou,zaručeně vítěznou loď.
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V Ústeckém deníku 8. srpna 2009 napsali:
Varvažovský rybník ožil neckyádou
Ústí nad Labem - Na varvažovském Oprámu uspořádali členové rybářského klubu Varvažov v
pořadí již 4. ročník tradiční neckyády.

Tentokrát se podle organizátora akce Milana Kubíka do soutěže zapojilo devět
netradičních a po domácku vyrobených plavidel.
Nakonec do cíle doplula loď jménem Varvažovský harém.
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6. Školství
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Jedinou školou v obci je mateřská škola.
Kapacita MŠ je 22 dětí předškolního vzdělávání, součástí je školní jídelna a
vyučovacím jazykem je jazyk český.
Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti
předškolního věku. Provozní doba je stanovena od 06,00 hodin do 16,00 hodin.
Zaměstnanci MŠ:
VALTOVÁ Věra
Mgr. LALUHOVÁ Anna
FRIŠOVÁ Drahomíra
MÉZSÁROŠOVÁ Jitka
DUBNOVÁ Lenka
ZÁSTĚROVÁ Alena

ředitelka mateřské školy
učitelka
vedoucí stravovny do 01/2010
vedoucí školní jídelny 02-06/2009
vedoucí školní jídelny od 09/2009, ekonom
kuchařka, uklizečka

Děti s povinnou školní docházkou dojíždějí do základních škol v Chlumci a Ústí nad
Labem.
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Vzhledem k tomu, že je kronika za rok 2009 psána zpětně až v roce 2011, nelze tuto
kapitolu objektivně popsat.
Byly dohledány pouze tyto články související s naší obcí a nejbližším okolím:
Ústecký deník 2. 7. 2009:
Proti velké vodě pomůže 120 strážných andělů
Ústí nad Labem - Ústecký kraj se stane prvním krajem v Česku, který bude mít plošný
varovný systém proti náhlým záplavám.„Je to výborný projekt. Integrovaný varovný systém
bude kompletně funkční v roce 2011.

Starosta obce Telnice na Ústecku Josef Doubrava ukazuje protipovodňový varovný
systém umístěný u jezu na potoce v obci. Zařízení měří hladinu vody nad jezem a údaje
odesílá na centrální dispečink, kde dojde k jejich vyhodnocení.
Letos je zpracován projekt. Kraj je garantem projektu. Náklady dosáhnou 44 milionů
korun,“ uvedl Arno Fišera, náměstek hejtmana Ústeckého kraje. Z letošních lokálních záplav
na Moravě a v jižních Čechách je zřejmé, že záplavám je těžké zabránit. Je ale možné
obyvatele před blížící se povodní varovat. Nejlépe pomocí lokálních hlásných a varovných
systémů.
Jde o srážkoměry pro sledování objemu srážek a hladinoměry, které zaznamenávají
pohyb hladiny vodních toků. Data jsou ukládána do registrační jednotky a přes internet
přenášena do serveru, kde jsou automaticky vyhodnocována.
„Z absolutních hodnot a dynamiky jejich změn lze signalizovat nebezpečí povodně či
krátkodobé záplavy. Takové stanice automaticky výstražnými SMS zprávami umí varovat
obyvatele před hrozícím nebezpečím. Stanice nejsou závislé ani na zdroji elektrického
proudu,“ uvedl expert v energetické a geologické oblasti František Titl, který se zabývá i
varovnými systémy v oblasti hydrologie u společnosti Aquatest.

Ústecký kraj se tím začal zabývat již od roku 2005. Z iniciativy
Severočeského sdružení obcí a za podpory Ústeckého kraje
vznikl projekt hlásného a varovného povodňového systému
na drobných vodních tocích kraje.
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Podle tehdejšího výkonného ředitele Severočeského sdružení obcí Pavla Tošovského
v roce 2006 byla realizována pilotní etapa. Bylo instalováno jedenáct stanic měřících hladiny
toků na Ústecku a Děčínsku. Zaznamenávaly kolísání hladiny vody.
Tošovský říká: „Systém pružně reaguje na změny hladiny. Proto po vyhodnocení první
etapy byla zpracována projektová dokumentace pro druhou etapu, kdy bude instalováno 98
dalších hladinoměrů a také 22 srážkoměrů po celém území Ústeckého kraje. Projekt byl
podporován krajem, proto máme vůči jiným krajům náskok. V rámci Operačního fondu
životního prostředí byl schválen ministerstvem životního prostředí a jeho realizace začne v
letošním roce.“ Z Ústí poputuje humanitární pomoc pro lidi postižené povodněmi.
Pokud srážkoměry budou signalizovat extrémní srážky a podle hladinoměrů začne
rychleji stoupat voda v potocích, dá se předvídat, co se v dalších desítkách minut stane.

15. 12. 2009 R1Lyra:
POČASÍ KOMPLIKUJE DOPRAVU, NEJDE ELEKTŘINA
Sníh a nízké teploty komplikují dopravu na severu Čech. Během dne musela být už
několikrát uzavřena dálnice D8 u hranic s Německem. Tvořily se tu sněhové jazyky. Doprava
stála hlavně na Ústecku a Děčínsku. Na řadě míst komplikovaly dopravu hlavně kamiony,
které nemohly vyjet zasněžené kopce. Tři a půl tisíce domácností je bez elektrické energie. A
meteorologové nevěstí nic dobrého ani v následujících dnech. Závěje hrozí v celém
Ústeckém kraji až do sobotního odpoledne
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V roce 2009 se do obce Telnice přistěhovalo 54 osob a postavilo se 5 nových rodinných
domků. Telnice se tedy letos pěkně rozrostla.

38

Obecní kronika
Telnice
2009

9. Různé

39

Úspěchy našich Telnických nadějí:

Je vidět, že celý rok jsme našim atletům drželi palce. David Benedikt a Michael Poc z
klubu Athletic Club Ústí nad Labem, pod vedením Mgr. Miroslava Vachuty, se ve svých
výkonech velmi zlepšují. Davidovi se daří v disciplíně skok do dálky, skok do výšky, běh přes
překážky a hod oštěpem. Michalovi se výborně vede ve sprintech, vrhu koulí, hodu oštěpem
a kladivem. Oba dva jsou na předních místech v atletických tabulkách ČR v kategorii starších
žáků. Michaelův letošní výkon 49,73 m v hodu oštěpem je druhým nejlepším v ČR. Davidův
skok do dálky 6,22 m je rovněž druhým nejlepším výkonem v ČR.
Ve dnech 23.6.2009 – 27.06.2009 proběhla v Táboře Olympiáda dětí a mládeže ČR.
Zúčastnilo se jí 1 980 sportovců z celé České republiky. Nominaci do krajského týmu získal
v nabité konkurenci David 100m př., skok do dálky a štafeta 4 x 60m a Michael sprint 60m,
vrh koulí 4kg a štafeta 4 x 60m. David si doletěl ve skoku do dálky pro stříbro výkonem
6,22m. Michael zaběhl v osobním rekordu 60m časem 7,61s. Reprezentují nás nejen doma
v České republice, ale také v zahraničí. Proto držme jim palce i nadále, ať se jim daří.
Alena Pocová
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