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Vážení spoluobčané,
za několik dní budeme společně slavit konec roku 2014 a já bych měl zhodnotit letošní rok, rok voleb, rok
změny ve vedení obce. Jako nový starosta obce si myslím, že je nevhodné v tomto čase jakkoliv hodnotit
práci provedenou v letošním roce. Myslím, že první povolební jednání zastupitelstva již prokázalo, že nové
Zastupitelstvo obce Telnice je schopné vzájemně spolupracovat a v nastávajícím roce se věnovat společné
práci pro další rozvoj naší obce. Ve všech třech volebních programech našich „stran“ bylo mnoho nápadů,
kterými by se mělo zastupitelstvo obce určitě na následujících zasedáních zabývat.
Jediné co mohu hodnotit je první měsíc v nové pozici. V prvních dnech jsem se seznámil s nejbližšími spolupracovníky na obecním úřadě, i když „seznamování“ se všemi zaměstnanci nebylo až tak složité, jelikož
všechny jsem již znal a myslím, že všichni znali mě. Dalším krokem bylo převzetí funkce starosty a s tím
spjatá agenda. Ihned po převzetí úřadu již čekaly první úkoly jako je například zajištění soli na očekávanou
zimní nadílku sněhu, nebo první havárie v našem bytovém domě. Všechny úkoly jsme ve spolupráci s mými
novými spolupracovníky zvládli vyřešit bez jakýchkoliv zbytečných problémů.
V uplynulém měsíci jsme také společně zažili několik akcí. První záležitostí, kterou bylo nutné řešit, byl
telnický vánoční strom, který jsme ve spolupráci s naším Sborem dobrovolných hasičů a mateřskou školou
vyzdobili novým způsobem a v první adventní neděli rozsvítili za účasti několika spoluobčanů. Myslím, že
by se z tohoto setkání mohla stát další tradice jako je setkávání u vánočního stromu na Štědrý den.
V letošním roce rozsvícení stromku bylo bez jakéhokoliv programu, ale na příští rok se společně s kulturní
komisí pokusíme uspořádat vhodnou zábavu k tomuto významnému dni v naší obci. Následující akce, kterými byly setkání seniorů, mikulášská nadílka pro naše nejmenší, Česko zpívá koledy a vypouštění balónků
jsou akce, které musím hodnotit velice kladně. Nejenom, že všechna setkání proběhla za hojné účasti telnických občanů, ale mikulášská nadílka byla dokonce pro dvě skupiny. První skupina byla složena z obyvatelů
sousedních obcí, kteří přijeli do naší obce „Kozí dráhou“ a druhou skupinou byly naše telnické děti. Za
všechny akce musím poděkovat organizátorům, kteří jsou obci vždy nápomocní při uspořádání takovýchto
významných dní.
První měsíc ve funkci starosty byl pro mou osobu a rodinu velmi náročný, ale i velmi zábavný
při zmiňovaných akcích. Byl to čas seznámení se s něčím novým, ale zároveň seznámení se se spoluobčany
Telnice, kteří mají chuť a zájem se podílet na dalším rozvoji naší obce. Diskusí, co vše by se v Telnici ještě
mělo změnit nebo udělat, bylo v letošním roce hodně. Ke všem nápadům a potřebám se určitě v budoucnu
musíme vrátit, ale nejde řešit vše najednou. Bude záležet jen na nás všech, jak se jich zhostíme. Veškeré
potřebné informace budou vyvěšeny na našich oficiálních webových stránkách obce (www.obec‐telnice.cz),
na kterých se připravuje nová aktualizace. Dále jsme založili nové stránky na sociální síti facebook
(https://www.facebook.com/obectelnice), které budou také sloužit pro další informování.
Na závěr mi dovolte, abych Vám i Vašim rodinám popřál příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2015.
Ing.Jan Doubrava
starosta
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Utekl rok a máme tady zase čas vánoc a pohody.
V našem zařízení proběhlo několik akcí a událostí. Oslavili jsme narozeniny, poseděli u táboráku,
zasoutěžili si na olympiádě. Obec pro naše seniory koupila nové auto a po dohodě s panem starostou se auto bude používat i pro potřebu obecního úřadu. Cena jízdného pro naše klienty činí
2,50 Kč, za km jízdy, pokud auto obsadí celé, mají jedenkrát týdně jízdu zdarma (nákup). Také se
vybudovala čistička odpadní vod. Máme za sebou přípravu vánoční výzdoby. Dne 10. 12. 2014 od
18 hodiny u našeho altánu proběhla akce Česko zpívá koledy, kam jsme pozvali i seniory z naší
obce a pěvecký sbor z dětského domova z Tisé. U altánu se sešlo asi 30 lidí, zazpívali jsme koledy a zavzpomínali na své blízké. Tímto děkuji všem za účast a za pomoc při zpívání. Po skončení
akce jsme poseděli se seniory bydlícími v našem domově, ve společenské místnosti u dezertu a
svařeného vína.
Krásné prožití Vánoc, hodně zdraví a pohody do Nového roku přeje
vedoucí Soňa Heřmánková.
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Pozor, pozor, hlášení! Nový školní rok je v plném proudu a
ten
kalendářní
se
nám
chýlí
ke
konci.
Proto
je čas na další zprávy od skřítka Telníčka a jeho kamarádů.
Naposledy jsem Vám hlásil, že se chystá pro děti velké překvapení. Po prázdninách přišly do skoro nové školky. Nová plastová okna financovaná obcí. Dále nový koberec a nově vymalováno, financováno z navýšeného rozpočtu. O vymalování se postaral pan Michal Štěrba. Co Vám budu povídat, byl tu hrozný
frmol, i když tu děti nebyly. Vše se však stihlo a v září nastupovaly
dětičky
do
„nové“
školičky.
Větší zmatek nás však čekal právě s příchodem dětí. Nastupovalo k nám 12 nových dětí
a tak bylo práce až nad hlavu. Každému se paní učitelky i ostatní personál snažil pomoc najít
svou značku, připravit si správně na svačinu, obléknout se před vycházkou atd. A víte, jakou
práci dalo mě, zapamatovat si najednou tolik nových jmen?! Letošní začátek školního roku
se neobešel bez slziček stesku po rodičích. Nakonec, ale všechny děti plakat přestaly
a už je ze třídy slyšet převážně jen smích a radost ze hry s kamarády. Teď už všichni víme,
jak to ve školce chodí a zvládáme se i vydat na nějaký ten výlet, bruslení, angličtinu, keramiku, divadlo nebo vystupovat na vítání občánků. Kroužek angličtiny vede opět
pí. Renata Šustrová, pár slovíček jsem pochytil už i já. A to je důkaz, že s dětmi zažívám znovu spoustu nového i já. Předškolní děti navštívily ZŠ v Chlumci a moc se jim tam líbilo, přijely
mi vyprávět spoustu zajímavých věcí a do školy už se moc těší. Na výletě jsme byly v lesní
oboře ve Mstišově, pro děti to byl krásný zážitek, nakrmit si lesní zvířátka a já jsem byl moc
rád, že jsem se zase podíval mezi své kamarády z lesa. Minulý měsíc pekly děti společnými
silami štrůdl, to byla dobrota. Na oplátku jsem jim připravil cestu za pokladem, ale aby to nebylo
tak
jednoduché,
museli
jít
večer,
po
tmě,
s lampióny.
S přípravou
a
organizací
letos
pomáhalo
pár
dobrovolníků
z řad
SDH
Telnice.
Před sebou máme klasické posezení s rodiči před Vánoci, kdy si i něco malého vyrobíme.
S blížícími se Vánoci je na čase napsat dopis Ježíškovi, tentokrát ho pošleme netradičním
způsobem,
a
to
balónkem.
Snad
přáníčka
nikam
nezabloudí.
Děkujeme všem za podporu a ochotu spolupracovat. Jak obecnímu úřadu jako zřizovateli,
tak ZŠ Chlumec, SDH Telnice, ale především rodičům dětí, které nás navštěvují i těch dětí,
které
nám
odrostly
k povinné
školní
docházce.
Poslední můj úkol je popřát Vám za celou Mateřskou školu krásné a pohodové prožití
Vánoc a šťastný Nový rok.

Skřítek Telníček
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V sobotu 6. prosince 2014 se již tradičně ve spolupráci s SDH
Telnice a radnicí konala Mikulášská besídka. Pro děti bylo připraveno divadelní představení Divadelní agentury Ludmily
Frištenské a poté je čekal pestrý program na sále penzionu U
Zeleného stromu. Když se všichni vyřádili tak děti společnými
silami zavolaly Mikuláše. Ale jaké bylo překvapení, když místo
hodného Mikuláše vběhla na sál tlupa nezbedných čertů. Po
chvíli ale vešel důstojně Mikuláš s Andělem a mnohým dětem
se viditelně ulevilo. Nejspíš, ale nějak moc nezlobily, jelikož si
žádné z nich čert neodnesl a to jich tam byla téměř stovka.

ZPRAVODAJ
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Jednotka SDH Telnice informuje:
8.7.2014 – Technická pomoc – čerpání vody, čištění odtoků mostek Varvažov.
10.7.2014 – Technická pomoc – čerpání vody – deteční nádrž Nupharo park Knínice.
31.7.2014 – Technická pomoc – odstranění spadlého stromu
silnice č.248 Varvažov – Chlumec.
3.8.2014 - Technická pomoc – čerpání vody, čištění odtoků mostek Varvažov.
3.8.2014 - Technická pomoc – čerpání vody, viadukt před Benešovým mostem.
18.8.2014 – Technická pomoc- asanace vozovky po dopravní nehodě, Varvažov.
23.9.2014 - Technická pomoc- asanace vozovky nad kostelem, Telnice.
Všem zúčastněným, kteří se podílely na výjezdech a zdolávání mimořádných událostí, opravách techniky,
školeních, brigádách apod.… bych tímto chtěl poděkovat za obětavost a nasazení.
Hasič v akci se vždy objevuje tam, odkud pro nebezpečí ostatní lidé prchají, aby s chladnokrevností, odvahou i s
nasazením vlastního života zachránil co se dá a lokalizoval nebezpečí.
Ing. Augustin Weis

Rolničky zvoní, saně již pádí,
každému Ježíšek dáreček shání.
Právě teď přišel ten kouzelný čas,
alespoň na dálku pozdravuji Vás.
Štěstí, zdraví vinšujem Vám,
bohatou nadílku.
Hodně zdraví a upřímné lásky
do nového roku přeje

Za jednotku SDH Telnice: VJ Miroslav Lacina.
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SDH Telnice informuje:
6.7.2014 Závody v Německu

6.9.2014 Oslavy 120 let SDH Povrly

20.9.2014 Memoriál Standy Enocha Povrly, ženy se umístily na 3. místě a muži na 6. místě.

20.9.2014 A taky jsme si zastříkali hasičskou
fontánu k příležitosti 135 let SDH Jílové-Modrá

4.10.2014 II. ročník memoriálu Pavla Doubravy

Srdečně Vás zveme
dne 21. 2. 2015 od 20.00 h
v kulturním domě se koná hasičský
taneček, hraje skupina Tatrmani.
Za SDH Telnice: VJ Miroslav Lacina.
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Při významných životních výročí narozenin 60, 65, 70,
75, 80, 85, 90, dále 91, 92, 93, 94, 95, 96…..let občanů, navštěvují členky Sociální a zdravotní komise
oslavence, aby pogratulovaly nejen za obec, za pana
starostu, ale i sami za sebe. Ženám předaly přáníčko
,kytičku řezanou nebo v květináči, a balíček
s drobnostmi. Mužům taktéž s gratulací je předané
přáníčko a lahvička pro zahřátí. Setkání jsou to příjemná plná vzpomínek, prohlížení fotografii, hovorech o současnosti a o budoucnosti. V roce 2015
čeká Sociální a zdravotní komisi 45 gratulantů.
V červnu 2015 se budeme všichni těšit na společné
setkání seniorů při hudbě, určitě si zase zazpíváme,
tak jak tomu bylo při setkání 1.12.2014, kdy jste se
sešli v hojném počtu.
Pocová Alena

ZPRAVODAJ

oslavenkyně Libuška Prokopcová

Audio záznam ze zasedání zastupitelstev. Ano dobrá věc 
Na 2. ZO Telnice zastupitelé moudře odsouhlasili pořizovat ze zasedání zastupitelstev audio záznam jednání
pro vnitřní potřebu zapisovatelky. Toto rozhodnutí jsem uvítala. A proč jsem to uvítala? Zde máte odpověď.
Při přečtení zápisu 1. ZO Telnice jsem nabyla dojmu, že jsem byla na jiném jednání ZO, než je v tomto zápise. Jednání 1.ZO proběhlo v kulturním sále plné občanů, bylo velmi emotivní, není se co divit, protože to,
že jedna členka sdružení zradí své kolegy a hlasuje pro konkurenční sdružení, se nevidí ani ve vysoké politice. Toto nečestné jednání odsoudil přímo na jednání pan Doubrava Jaroslav cituji převzato Ústecký deník
dne 12.11.2014: „Chtěl bych být hrdý na to, že starostou Telnice je opět Doubrava. Ale nemůžu. Stalo se to
nečestným způsobem a podvodem," kritizoval Jaroslav Doubrava v plném sále lidí. Nebyl sám, kdo tuto
nekalost kritizoval. S podivem v zápisu z 1. jednání zastupitelstva ani zmínka o těchto skutečnostech. Velká
škoda, že nebyl pořízen audio záznam.
Pocová Alena

Vážení spoluobčané.
Děkujeme Vám za účast a Vaši podporu v podzimních obecních volbách 2014.
Přejeme Vám všem příjemné prožití svátků Vánočních a do nového roku
2015 všechno nejlepší, konkrétně pak: 12 měsíců bez nemocí, 53 týdnů optimismu, 365 dnů v roce štěstí, pohodu a lásku.
Alena Pocová a Miloslava Mužíková
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Blíží se nám Vánoce a za námi je část soutěžního roku. Jak
jsem psala v minulém čísle zpravodaje, tak náš dorost postoupil do krajského kola v Požárním sportu, který se konal
15.6.2014 v Krupce. Bojovali zde o postup na MČR
v požárním sportu, který se letos konal v Brně. Terka Hůlková se umístila na 1. místě a Fanda Kopřiva na místě 2. Bohužel letos postupovali pouze ti, co se umístili na prvních místech a tak Fandovi o fous utekl postup na MČR. Terka se na
MČR v Brně, které se konalo 5.-6. 7. 2014 umístila na
11.místě.
V létě se již tradičně konalo naše hasičské soustředění na
místním hřišti. Počasí nám přálo pouze prvních pár dnů, ale i
tak jsme si ho pořádně užili. Byli jsme na návštěvě u Poříční
policie, kde jsme měli přenášku o jejich práci, která byla zakončena suprovou jízdou na služebním člunu po Labi. Všem
se nám to moc líbilo. Poté jsme pokračovali pěšky na Svádovské vodopády a náš výlet jsme ukončili v zrcadlové síni
na
Věrtuši.
V září nám začal nový soutěžní rok, který měl zahájit 13. 9. 2014
Samovar. Ten byl ale zrušen pro nepřízeň počasí. Druhý den 14.
9. 2014 se konalo 3. kolo STIMAX CUPu, které bylo v Telcích.
Počasí se stále neumoudřilo a tak se běhalo na rozmokřeném
povrchu a podle toho vypadalo i umístění. Všichni děti běhaly
s velkou opatrností, aby se zabránilo úrazům. Starší dívky, za
které běhaly Anička Burešová, Pája Böhmová, Lucka Ajmová a
Iva Zajanová si přivezli 8., 10., 14. A 20.místo. za starší chlapce
běžel Luky Čečrle, kterému se zasekly na kladině hadice a tím se
umístil na 8. místě. V sobotu 27. 9. 2014 se konalo 4. kolo a tím i
finálové kolo Stimaxu v Ústí nad Labem na Městském stadionu.
Tentokrát se zúčastnily i mladší, za mladší dívky si zaběhla 60m s překážkami
Eliška Čepelová, která se umístila na 14. místě a za mladší chlapce běžel Patrik
Zoula, který se umístil na místě 11. Za starší kategorii – dívky to byly Böhmová
Pavla(6.místo), Ajmová Lucie(7.místo), Burešová Anna(11. místo),Slavíčková
Veronika(18.místo) a Zajanová Ivana(20.místo). Za starší chlapce Čečrle Lukáš
– 8.místo. V kategorii dorost střední kategorie – dívky to byla Terka Hůlková,
která se umístila na 1. místě a stala se i absolutním vítězem ve své kategorii
Stimax Cupu. V kategorii starší dorost – chlapci – muži se Fanda Kopřiva umístil na 3. místě a celkově na místě 5.
Další soutěží a pro nás velice důležitou je Zahájení Hry Plamen, která začíná
branným závodem se konala v Neštěmicích 11. 10. 2014. Domů jsme si přivezli
pěkná umístění. Přípravka se umístila na 13. místě, mladší si přivezli velmi pěkné 1.místo , starší místo 3. A dorost se umístil za dívky mladší kategorii Iva
Zajanová 2. místo, ve střední kategorii Terka Hůlková 1. místo a Adéla Bartošová místo 3. Za chlapce střední kategorii se Honza Davídek umístil na 1. místě
a ve starší kategorii Fanda Kopřiva na místě 3. Poslední soutěží v letošním roce
byla Dovednostní štafeta. Zúčastnili jsme se od přípravky po dorost a dokonce
jsme si zasoutěžili i my vedoucí. A jak jsme se umístili? Přípravka se umístila
na 9. místě, mladší na místě 5. a 13., starší na 3. a 8. místě, dorost na místě 8. a
my vedoucí jsme se umístili na 4. místě.
V příštím roce v lednu jsme pro naše hasičské děti připravili Hasičskou lyžovačku, která se bude konat na Zadní Telnici v Chatě U VLEKU. Také nás čekají další kola Stimaxu, ale také Zimní
sraz, Pohár starosty SDH Chabařovic a na závěr Závěr Hry Plamen.
Vedoucí MH Telnice
Do nového roku 2015 Vám všem
Hana Hůlková
přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky,

vzájemného porozumění, osobních
a pracovních
úspěchů.

10 | S t r á n k a

ZPRAVODAJ

V 2.polovině roku se nám podařila výměna zbylých oken v obecních bytech. Tím byl splněn slib, že dojde
do konce volebního období u všech bytů k jejich výměně. Myslím, že tuto investisi nájemníci ocení,
nicméně se v některých domácnostech objevila plíseň. Plastová okna zkrátka dokonale byt utěsní a je proto
potřeba řádně topit a větrat. V následujícím roce začnou probíhat zateplení a rekonstrukce fasád. V první fázi
se bude jednat o domy Telnice č.p.11, Varvažov č.p.87 a Varvažov č.p.87, na které je v současné době již
zpracována projektová dokumentace. Další domy budou následovat.
K větším investicím patří:
 Telnice č.p.83 – proběhla celková rekonstrukce čistírny odpadních vod
 Telnice č.p.37 – výměna prasklého odpadního potrubí
 Varvažov č.p.99 – zateplení severní stěny a provedení hydroizolace
 Varvažov č.p.92 – výměna rozvodové skříně a elektrického rozvodu k bytům s celkovou rekonstrukcí
chodby
Na stále častější žádosti nájemníků dojde začátkem nového roku k výměně klik za koule u všech
bytových domů.
V letošním roce došlo k přidělení 8 uvolněných bytů.
Přeji nájemníkům, ale i všem našim občanům, klidné a šťastné svátky a
štěstí a spokojenost .

do nového roku 2015 zdraví ,
Iva Konečná
správa bytů

V listopadu se do obce
narodil
Ondřej Novák

V druhé polovině roku oslavili svá životní
výročí tito jubilanti:
Jaroslava Reichlová
Dušan Žibek
Jaroslav Kubeš
Jitka Trhlínová
Miroslav Toms
Jaroslava Dzurková
Jana Tomsová
Františka Mašínová

Alenka Bechyňová
Vlastimil Kadeřábek
Libuše Prokopcová
Ing. Jan Anton
Jiří Ort
Božena Škultétyová
Markéta Vejdovská
Josef Štefanec

Navždy nás opustili:
Antonín Veselý
Jaroslav Mašín
Za komisi SvaZ Miloslava Mužíková
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Úřední hodiny radnice pro veřejnost
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8-12 13-17
8-10
8-12 13-17
8-10
zavřeno

Knihovna

Radnice uzavřena od 23.12.2014 – 2.1.2015 ! ! !

Pro všechny, kteří by si chtěli půjčovat
knihy, je knihovna otevřená v 1.patře
Domu pro seniory každý čtvrtek 14-17 hodin

Nový e-mail obce : podatelna@obec.telnice.cz
Webové stánky : www.obec-telnice.cz

Lékař – MUDr. Dušan Malenčík
Každé pondělí od 13.00 – 14.30 hodin
Radnice zajišťuje
Půjčení tepovače:
1 den
180,- Kč + 21% DPH
Víkend
300,- Kč + 21% DPH
Využití malotraktoru 30,- Kč/započatých 15 min. + 21% DPH
Dovoz materiálu Multicarou 18,- Kč/km + 21% DPH
Kopírování:
1 strana A4
1,- Kč + 21% DPH
A4 oboustranně
1,50 Kč + 21% DPH

Poplatkový kalendář 2015
Odpady…………………….…..vždy do konce čtvrtletí
Psi……………………………………………..do 15. 2. 2015
Pronájem pozemků………………..…do 30. 9. 2015

POŠTA
vedoucí: Martina Čepelová– telefon 724 180 631
Úřední hodiny:
Pondělí
08.00-12.00
Úterý
08.00-12.00
Středa
08.00-12.00
Čtvrtek
08.00-12.00
Pátek
08.00-12.00

12.30-17.00
12.30-14.00
12.30-17.00
12.30-14.00
12.30-14.00

- na poště lze uhradit také místní poplatky - popelnice, psa, pronájem pozemku

O d p a d y - elektro
• U radnice je přistaven box na likvidaci
drobného elektromateriálu.
• Vybité baterie máte možnost odložit do
kontejneru umístěného na chodbě radnice.
• Ve sběrním dvoře můžete nově uložit
nepoškozené úsporné žárovky,
zářivky, lednice, televizory, monitory,
počítače a ostatní elektrotechniku – je
zajištěn zpětný odběr.

Kontejner na oděvy, obuv a textil
Tento nový kontejner je umístěný naproti radnici
spolu s nádobami na separovaný odpad a slouží k
charitativním účelům a dalšímu zpracování druhotných surovin.

Sběrný dvůr otevřen pro veřejnost .
Pozor změna ! ! !
Ve všední dny bude tuto službu provozovat pí
Čepelová na poště, tel. 724 180 631. Budete
obslouženi hned po odbavení poštovních klientů.
sobota od 09.00 – 11.00 hodin (obsluha na
původním místě)
V zimě od 1.12.2014 – 31.3.2015 pouze ve všední
dny.
Nebezpečný odpad – svoz probíhá na jaře a na
podzim, na dvůr nebude přijat.
Radnice zapůjčí telnickým občanům zdarma velkoobjemovou vanu – náklady spojené s přepravou a
uložením odpadu hradí objednavatel.
Na zimu se na Liboňov, Zadní Telnici a Adolfov přistavena velká vana proto, že je problém při sněhových kalamitách s pravidelným vyvážením –
NESLOUŽÍ PRO ODKLÁDÁNÍ VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU ! ! !
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24.01.2015 Rybářský
21.02.2015 Hasičský
28.02.2015 Sportovní
21.03.2015 Obecní
Vážení spoluobčané,
Srdečně Vás zveme 24. 12. 2014
v 13 hodin
na tradiční vánoční setkání u Obecního
úřadu.

Upozornění pro občany
Od 01. 01. 2015 dochází ke změně jízdního řádu.
Jízdní řád naleznete na:
http://www.busline.cz/files/user/ULnew_Ustecko.pdf
nebo na webových stránkách obecního úřadu.
.

Občané mají možnost získat prostřednictvím CZECH POINTU výpisy z rejstříku
trestů, katastru nemovitostí, živnostenského úřadu, obchodního rejstříku, z bodového hodnocení řidiče a další. Tato
služba je přístupná veřejnosti v kanceláři
radnice u pí. Konečné, tel. 472744923.
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