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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY
Vážení spoluobčané,
první pololetí letošního roku je za námi a s ním i období prázdnin, hezkého počasí a odpočinku. Opět
na začátek musím zmínit akce, uskutečněné v prvním pololetí letošního roku. Jsem rád, že akce, které jsou
již v naší obci tradiční, jako je dětský den nebo pálení čarodějnic, opět proběhli na perfektní úrovni. Máme
zde ale i například masopust, nebo velikonoční dílničky, které jsme v loňském roce uspořádali poprvé, a
musím říct, že i druhý ročník těchto akcí byl velmi vydařený. Všem pořadatelům velké díky za váš přínos
do kulturního dění v naší obci.
Na druhém místě bych zde rád vysvětlil problémy s úklidem v naší obci, zejména v jarních měsících.
V loňském letním čísle zpravodaje jsem vás informoval, že jsme navýšili počet veřejně prospěšných
pracovníků na 14. Tito zaměstnanci měli pracovní smlouvy na dobu určitou a v měsíci březnu museli opět
všichni na úřad práce a čekat, kdy je obec vezme nazpět. Pro letošní rok jsme od úřadu práce dostali jen
10 pracovních míst s tím, že opakovaní uchazeči musí na tzv. „pracáku“ setrvat 3 měsíce. V tuto chvíli stálo
přede mnou rozhodnutí, jestli přijmout nové zaměstnance z okolních obcí (jelikož 10 nových zaměstnanců
v obci není možné najít), nebo čekat na osvědčené obyvatele naší obce. Volil jsem variantu počkat
a dohadovat se s úřadem práce o tzv. výjimkách z 3 měsíční podmínky. Z tohoto důvodu například v měsíci
duben naši obec uklízely 4 osoby a z toho 2 stálí zaměstnanci obce. Postupně se nám dařilo některé výjimky
prosadit a v současné době máme neobsazeno jedno pracovní místo. Dovolte mi tedy, zde poděkovat těmto
zaměstnancům obce, kteří i přes stížnosti obyvatel (není posekáno, nejsou rozhrabané krtince aj.), se snažili
dát vše co nejrychleji do pořádku i v takto malém počtu. Ještě jednou DÍKY.
Novinkou v informování obyvatelstva je „mobilní rozhlas“. Ano, vždyť máme obecní rozhlas, tak na co
další rozhlas? Řekněme, že nikdo z nás není 24 hodin doma, 24 hodin v Telnici. Musíte být v katastru obce
ve stanovený čas, když se něco vysílá. Dále občas slyším, že rozhlas při zavřených oknech a puštěné televizi
vůbec není slyšet. Z těchto důvodů je tu „mobilní rozhlas“. Služba, kdy po registraci na internetových
stránkách telnice.mobilnirozhlas.cz budete dostávat SMS s informacemi z naší obce. Zvolit si můžete z 3
kategorií (obecní zprávy, kulturní akce, MŠ Telnice) a jedna je vždy povinná, a to krizové informace.
Jestliže je pro vás registrace přes počítač problém, přijďte na radnici a já nebo mí kolegové vám s tím
pomůžeme.
V loňských vydáních jsem vás prosil o pomoc s navýšením příjmové části rozpočtu, přesně řečeno o třídění
odpadu. Vážení sousedé, dovolte mi jen jedno, DĚKUJI VÁM!! V roce 2014 jsme za celý rok obdrželi za
odvoz tříděného odpadu 54 065,- Kč, v roce 2015 částku 72 800,- Kč a za první pololetí roku 2016 jsme již
obdrželi částku 55 037,- Kč. Podaří se nám letos dosáhnout 100 000,- Kč? Já věřím, že určitě.
Na závěr mi dovolte, abych vám i vašim rodinám popřál příjemné prožití dovolených a všem dětem pěkné
prázdniny bez úrazů.
Ing. Jan Doubrava, váš starosta
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Novinky z plánovaného projektu
rekonstrukce Staré pošty
V článku o znovupostavení varvažovského
kamenného kříže jsem zmínil, že obec díky dotaci
z Krajského úřadu Ústeckého kraje nechala zpracovat
projekt na dostavbu a opravu koníren Staré pošty.
Jedna z podmínek památkářů k povolení našeho
záměru byla, že obec musí nechat zpracovat stavebně
historický průzkum dochovaných objektů. Tímto
průzkumem bylo zjištěno, že při poslední opravě v 90.
letech 20. století byl u horní konírny stržen štít a
postaven nový a tím zanikl vstup do podkroví, který byl
právě v tomto štítě po venkovním schodišti.
V polovině dubna proběhla schůzka mezi
projektanty a zástupci obce k zamýšlenému projektu.
Během schůzky jsme měli možnost vidět velmi zajímavě
zpracovaný návrh novostavby zaniklé konírny
s moderním řešením vnitřních prostorů při zachování
celkového historického vzhledu, tak aby se nový objekt
co nejvíce podobal původním konírnám vyobrazeným na
starých grafikách. Během schůzky jsme konzultovali i
zjištění ze stavebně historického průzkumu o dřívější
existenci vstupu do podkroví horní konírny v jejím štítě
po venkovním dřevěném schodišti. Tak jsme se s
projektanty dohodli na obnovení bočního vchodu ve štítě
konírny a venkovního dřevěného schodiště, vedle
kterého bude i zařízení pro bezbariérový přístup do podkroví pro hendikepované, všechny tyto úpravy nám
společně s dalšími úpravami krovu tak umožní využít velmi zajímavý prostor v podkroví objektu.
Koncem dubna byl v místě zadní zbourané konírny proveden geologický průzkum podloží a zároveň
i radonový průzkum.
Součástí projektu je i úprava parkoviště vedle koníren, tak aby vyhovovalo nejen potřebám návštěvníků, ale
i tak aby parkující automobily nijak nebránily vjezdu k pozemkům okolních rodinných domů.
V současné době probíhají i jednání s dvěma potencionálními partnery v Sasku, kteří se k projektu
chtějí připojit, tak aby vše mohlo být financováno z prostředků Evropské unie. Jedná se tím o českosaský
projekt, kdy se rekonstruují dva objekty v příhraničí, které budou mít obdobné využití s přeshraničním
významem.
Jiří Bureš

CZECH POINT na radnici funguje
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. 472 744 923
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Exponáty pro naše muzeum
V dnešním zpravodaji bych rád poděkoval
našim spoluobčanům, kteří nám již přispěli exponáty
do plánovaného muzea. Myšlenka na muzeum mě
napadla již před několika lety, když mi pan František
Stukheil daroval drobné nářadí používané ve 40.-50.
letech 20. století při práci místními lesníky. V tu dobu
mi nepřipadalo příliš šťastné exponáty předávat do
nějakého většího muzea, kde by zmizely v depozitářích
a tak jsem se rozhodl je ponechat pro možné budoucí
využíti zde na Telnici. Další zajímavé exponáty jsme
dostali od Standy Šaška, jedná se o dvě šavle (jedna
rakouská, druhá pruská) z konce 19. století. Martin
Březina nám daroval z jeho sbírky osm drobných
stříbrných mincí z 18. – 19. století a dělovou kouli.
Josef Sotona z Mnichova nám daroval předválečné lyže. Malou ukázku dalších předmětů můžete vidět ve
výkladní skříni v budově obecního úřadu.
Při skládání střípků z minulosti naší obce se nám podařilo navázat kontakt s Wigbertem hrabětem
Ledeburem, který nám poskytl k ofocení jeho rodinné album. Část fotografií z jeho alba byla k vidění na
výstavě v naší kapli sv. Josefa 10. a 11. června.
Podařilo se nám získat rytinu od Johanna W. F. Witthöfa z roku 1840 s motivem staré pošty a
pomníky z bitvy z roku 1813 a mapu bitvy u Chlumce, ocelorytinu datovanou kolem roku 1840. Mapa je
odlišná od takových soudobých map, tím že nezahrnuje pouze Chlumec a okolí, ale i Teplice, Chabařovice,
Ústí a Petrovice a ukazuje velmi detailní postavení a přesuny jednotlivých zúčastněných armád.
Zatím nejnovějšími přírůstky jsou opisy kronik okolních
Jiří Bureš
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Noc kostelů – poprvé v Telnici
Po mnoha desítkách let se před loňskými Vánocemi otevřela Kaple svatého Josefa (pro mnohé
jednoduše telnický kostel) pro širokou veřejnost. Zájem občanů Telnice, Varvažova a Liboňova byl
nečekaně veliký, takže jsme chtěli celkem logicky pokračovat na půdě kaple s dalšími kulturními akcemi.
V červnu se kostely a ostatní sakrální památky otevírají pro veřejnost při takzvané Noci kostelů. Letos se
tedy naše kaple poprvé v rámci této akce otevřela veřejnosti 10. června. Členové telnického okrašlovacího
spolku ve spolupráci s obcí Telnice připravili na tento den bohatý kulturní program: v kapli byla instalována
výstava starých fotografií Telnice a okolí, z nichž většina byla veřejně prezentována poprvé. Sešly se zde
fotografie ze soukromých sbírek občanů, telnické kroniky, ale i třeba osobního archivu hraběte Ledebura.
K historii se vázala i putovní výstava o zaniklých kostelech Ústecka, taktéž u nás ukázaná poprvé. A celou
akci dvěma koncerty ozdobil pěvecký sbor Romance.
Diváci, kterých se sešlo přes 170 (či sjelo, jeden autobus poutníků po otevřených kostelech dorazil
z Ústí nad Labem), ocenili nejen záměr a cíl postupné opravy, ale také vlastní organizování podobných
kulturních akcí v neutěšeném prostředí Kaple svatého Josefa. Všímaví návštěvníci mohli od poslední akce
zaznamenat drobné změny v interiéru: místo zdevastovaných vitrážových oken byl provizorně natažen igelit.
Původní okna jsou díky grantu, který získala obec Telnice, restaurována, a budou postupně vrácena do
kaple. Věřím, že další postupné kroky a krůčky vedoucí k celkové rekonstrukci a restaurování Kaple svatého
Josefa budou pokračovat, a tato stavba se znovu stane okrasou naší obce.
Jan Holub
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JAK ŠEL
ČAS…
05.03.2016 MASOPUST

24.03.2016 VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

30.4.2016 ČARODĚJNICE

ZPRAVODAJ
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7.5.2016 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

8.5.2016 PIETNÍ AKT – UCTĚNÍ PAMÁTKY

6.6.2016
DĚTSKÝ DEN
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10.6.2016 NOC KOSTELŮ

Výlet Dubí u Teplic
Dne 17. 05. 2016 jsme vyjeli na výlet do Dubí.
Navštívili jsme muzeum českého porcelánu a
zúčastnili se exkurze, kterou nás provedla
průvodkyně. Vše bylo velice zajímavé a poučné.
Člověk by nevěřil co práce a umu dá vyrobit
hrneček nebo talíř.

Výlet se vydařil a všichni byli spokojeni. Poděkování
patří panu Holubovi za pomoc s dopravou a ostatním
účastníkům za pomoc se seniory.
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Velikonoce
I letos jsme v našem domově oslavili Velikonoce.
Dne 18. 3. 2016 jsme si vyrobili věnečky
z kroucené vrby a vyzdobili s nimi náš domov.
Všichni se moc snažili a věnečky se povedly. Tímto
děkuji panu Jiřímu Burešovi za dodání větví
kroucené vrby. Příprava a výzdoba byla dokončena,
proto nás 22.3.2016 jako každý rok přišly navštívit
děti z naší mateřské školky.
Chlapci, jak se patří, babičky dostatečně
vyšupaly, aby nám neuschly a byly dlouho zdravé. I
letos měly děti připravené překvapení, v naší zahradě
hledaly čokoládové zajíčky, které jim přinesla paní
učitelka. Od babiček za kvalitní vyšupání dostaly také
něco dobrého na zub. Na závěr si děti vyrobily
velikonoční přáníčka na památku. Vše se vydařilo a
tímto bych ráda poděkovala, paní ředitelce s učitelkou a
hlavně
dětem.

Čarodějnice
Dne 28.4.2016 jsme upálili čarodějnici a přivítali jaro. Asi se nám to povedlo, protože se druhý den konečně
oteplilo a vykouklo sluníčko. Špekáčky jsme museli udělat na grilu, protože venku se sedět nedalo. Vůbec
nám to nevadilo, špekáčky chutnaly skvěle i z grilu. Poděkování patří panu Petru Zárubovi za sponzorský
dar z jeho pojízdné prodejny. Špekáčky od Vás chutnaly skvěle.

Národní týden trénování paměti
Dne 16.3. 2016 se ve společenské místnosti Domu s chráněnými byty uskutečnilo posezení za
účelem trénování paměti. Tato akce proběhla ke dni NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI „Týden
uvědomění si mozku“, který od roku 1996 pořádá organizace Dana Alliance for the Brain.
Akce se zúčastnilo 24 obyvatel naší obce. Všichni jsme se pobavili a dozvěděli zajímavé informace
od lektorky Mgr. Evy Křížové, která k nám přijela z České Lípy a celou akci vedla.
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„Člověče, nezlob se!“
Dne 11. 2. 2016, se uskutečnil v našem domově turnaj ve hře „Člověče, nezlob se!“
Účast byla uspokojivá, navštívili nás i senioři z naší obce, Karel Šindelář a Anna Hájková. Hráči se rozdělili
do tří skupin po čtyřech a první dva ze skupiny postoupili do finále. Finále bylo zajímavé, nikdo nikoho
nešetřil, hráči se vyhazovali nekompromisně těsně před domečkem. Všichni jsme si to užili. Vítěz, v tomto
případě paní Dáša Ulčáková, vyhrála něco dobrého na zub, ale i ostatní nepřišli zkrátka a o pauze dostali
kávičku a zákusek.
Tímto, děkuji za pomoc Petře Malé a Lence Hájkové.
Vedoucí Soňa Heřmánková

Společenská rubrika
Svá životní výročí oslavili tito jubilanti:
Poustková Jiřina
Šindelář Karel
Ort Václav
Novák Karel
Doležálek Jindřich
Novotná Jitka
Adam Jindřich
Prchlíková Věra
Houdek Rudolf
Ulčák Petr
Brodcová Marta

Šittner Josef
Ryjáčková Lenka
Kadeřábková Helena
Panochová Renata
Doubravová Marta
Kříž Zdeněk
Mužík Emil
Fajtová Božena
Šedivá Alena
Zeman Miroslav

Všem oslavencům blahopřejeme, přejeme pevné zdraví
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Přivítali jsme do života tyto malé občánky:
Švecová Zora
Kocourková Gabriela
Chvátal Jan
Glöckner Maxim
Všem rodičům blahopřejeme

Letní setkání seniorů
Každý, kdo měl chuť a čas, se přišel pobavit s přáteli a zatančit si ve čtvrtek 2.6.2016 k Zelenému stromu.
Společné chvíle nám zpříjemnila Kapela O.L.I. Doufáme, že jste se skvěle bavili. Zúčastněným děkujeme.

Navždy nás opustili:
Nováková Marie
Vlachová Ivana
Novák Karel

Žinžur Milan
Brodcová Marta
Všem pozůstalým upřímnou soustrast

Všem spoluobčanům přejeme příjemně strávenou dovolenou, plnou
sluníčka a pohody.
Za sociální komisi Mužíková Miloslava
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Nohejbalový klub Telnice
NK Telnice má za sebou úspěšné ukončení loňské sezóny a v té letošní dosahuje ještě lepších
výsledků, než v té poslední. Co se týče personálního obsazení týmu. Několik hráčů klub opustilo, ale
zaznamenali jsme i nové posily, které s námi aktuálně hrají druhý ročník okresního přeboru. Kvalitou hry šlo
naše mužstvo exponenciálně nahoru, zahráváme si s myšlenkou přihlášení se do krajského přeboru. Bohužel
k tomuto kroku je třeba několik formálních náležitostí, které nejsme momentálně schopni splnit. Jednou
z nich je založení mládeže, případně ženského oddílu. V dlouhodobých cílech klubu tato skutečnost
samozřejmě je, ale nechceme se pouštět do tak zásadních změn, dokud nebudeme mít vlastní zázemí. K naší
smůle stále musíme hrát na pronajímaném v hřišti v nedalekých Chabařovicích. Je tak na škodu, že nemáme
vlastní dvorec v naší vesnici.

Rok 2016
V tomto roce jsme se zúčastnili již několika turnajů, jak dvojic, tak trojic. Vyzdvihneme především
ty povedené. V Trnovanech jsme 21. 5. 2016 vyhráli celý turnaj a naše druhá trojka skončila třetí. Úplně
stejně jsme dopadli i v Dolíně, kde jsme 18. 6. 2016 brali zlato a bronz. V soutěži se momentálně dělíme
s Novým Borem o pátou příčku.
Na následující fotce je vidět přehlídka nových dresů, které jsme mohli zakoupit díky sponzorskému

daru od vedení obce. Na dresy jsme nechali natisknout naše logo s NK Telnice a šíříme tak osvětu o naší
obci do všech koutů severních Čech.
Sledujte aktuální informace na: https://www.facebook.com/nktelnice/
Za NK Telnice Jan Matiáš
V našem domě seniorů máme vedoucí paní Soňu Heřmánkovou, která je velice vstřícná, každému
pomůže, jak může, ale málo kdo z nás to umí ocenit. Dělá i drobné údržbářské práce, vozí nás
na nákupy, nebo k lékaři. My jí ústně poděkujeme, ale nikdo jiný to nevidí, tak jí chceme poděkovat v Telnickém zpravodaji. DĚKUJEME SOŇO!!!
Ulčáková, Ježová, Janků, Lomická
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Dlouhá cesta k vítězství.
Verunka,
Maruška,
Péťa V., Krýša, Maty, Dáda a
náhradník Péťa K. To je náš
tým. Dovoluji si říct, že
hvězdný tým, který se tři roky
snažil dokázat, že i děti
v přípravce jsou právoplatní
hasiči našeho oddílu. Jejich
píle nám letošní školní rok
přinesla zasloužené ovoce.
Již v říjnu se snažili
předvést svůj um v branném
závodě ve Svádově. Na start se
postavily
dva
týmy.
Rozhodčím ukázali, že vázat
uzle, znát topografické a
hasičské značky, házet na cíl
nebo třeba pomoct zraněnému
kamarádovi, zvládají levou zadní. Proto také do dalších soutěží celoroční činnosti postoupili z prvního a
osmého místa v konkurenci 14 družstev.
Další soutěží byla dovednostní štafeta na ZŠ E. Krásnohorské v UL. Tentokrát se nám podařilo
postavit pouze jedno družstvo a do poslední chvíle to vypadalo, že konečně vyhrajeme. Leč se přeci jen
našlo lepší družstvo, takže na naše zůstalo jen druhé místo. Děti však zklamané nebyly, protože si ze soutěže
konečně odvezly medaile. Pro ně snad největší odměna.
Zima byla dlouhá, ale na nás si jen tak někdo nepřijde. I přes zimu bylo co dělat. I letošní rok jsme se
zapojili do soutěže „Požární ochrana očima dětí“. S nápadem přišla jako vždy naše vedoucí Kačenka a děti
tak několik hodin strávily výrobou pomůcky pro výuku požární ochrany dětí z mateřských škol. Výtvor měl
úspěch a v dubnu jsme vyhráli okresní kolo a samozřejmě postoupili do kola krajského.
To už ale i na Telnici vykukovalo sluníčko a děti mohly začít trénovat venku. Čekal na nás
„Božtěšický dvojboj“, tedy útok džberovou stříkačkou a kuželník. Kuželník. Jak vlastně vypadá? Jedná se o
shazování kuželek rozvinutím hadice „D“. Zpočátku se při tréninku nedařilo, ale postupem času všechny
děti přišly na to, jak hadici rozhodit. Proto jsme také ve dvojboji tuto disciplínu vyhráli a druhým místem
v útoku jsme si konečně odváželi domů svou první medaili za první místo. Úspěch jsme náležitě oslavili již
tradičním opékáním buřtíků u naší klubovny.
A přišel „Plamínek“. Soutěž mateřských školek na ústeckém Lidickém náměstí. Za pěkného počasí
jsme běželi štafetu, útok a opět náš oblíbený kuželník. Ve velké konkurenci 23 družstev jsme opět dosáhli
„na bednu“ a domů si odváželi bronzovou medaili a spoustu dalších krásných cen. Pro nás obrovský úspěch.
Vždyť ještě vloni jsme skončili poslední!
Poslední soutěží byl tzv. Závěr Plamene pro přípravku. Letos nám Okresní sdružení hasičů v Ústí
nad Labem připravil samostatnou soutěž na fotbalovém hřišti ve Svádově. Na závody jsme přijeli naším
hasičským transportérem jako správní hasiči. Čekaly na nás ty samé disciplíny jako v předchozí soutěži
mateřských školek a navíc ještě soutěž jednotlivců. Děti se snažily až do poslední chvíle a urputně bojovaly.
A výsledek? Nádhera, jinak se to popsat nedá. Družstvo, které do závodu nastoupilo z první pozice ve
složení Verunka Válková, Maruška Prokopcová a Krýša Uličný vybojovalo nakonec druhé místo a druhé,
z osmého místa startující družsvo Péti Vospálka, Matyho Holuba a Dády Čečrleho soutěž vyhrálo na celé
čáře. K tomu všemu jsme v soutěži jednotlivců v kategorii kluků braly všechna první tři místa, tedy Péťa
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vítěz, Krýša druhý a Maty třetí. V kategorii holčiček si Verunka vybojovala druhé místo. Třešničkou na
dortu bylo 1. místo a postup do celorepublikového kola v Požární ochraně očima dětí, kde jsme sice
neuspěli, ale hlavu si z toho neděláme. Vždyť nás naše děti těšily svými úspěchy celý rok.
Co říci na závěr. Děkujeme našim nejmladším hasičům za to, že splnily náš vítězný sen, jejich
rodičům, SDH Telnice a obci Telnice za materiální, technickou a psychickou pomoc. Tyto děti budou
v příštím
roce
hájit
barvy
mladších
hasičů
a
my
začneme
zase
od
začátku.
Pokud byste i Vy chtěli, aby Vaše děti doma nelelkovaly a něco užitečného se naučily a zažily spoustu
legrace, v přípravce přivítáme děti od tří do šesti let a to od září každý pátek od 17.00 hodin.
Danka Slavková a Kačka Šustrová

Jednotka SDH Telnice informuje:
1. 9.1.2016 – Požár –Varvažov 60, sběrné místo odpadu.
2. 28.1.2016 – Technická pomoc – silnice I/13, od Libouchce směr Varvažov, asanace vozovky od oleje.
3. 3.2.2016 – Technická pomoc – silnice 248, Varvažov – porucha vozidla, asanace vozovky od oleje.
4. 23.5.2016 – Záplava, povodeň, déšť – čerpání vody mostek, čištění odtoků – silnice 1/13.
5. 18.6.2016 – Záplava, povodeň, déšť – čerpání vody mostek, čištění odtoků – silnice 1/13.
Ve zkratce naše činnost:
- v březnu proběhlo celodenní školení výjezdové jednotky.
- ve dnech 11 – 13.5.2016 absolvovali Miroslav Lacina a Robert Böhm školení a poradu velitelů.

SDH - V dubnu jsme jako každý rok pomohli s uspořádáním čarodějnic, které se vydařili a počasí nám také
přálo. Jídla a pití byl dostatek a o zábavu nebyla nouze.
Všem zúčasněným, kteří se podílely na výjezdech a zdolávání mimořádných událostí, opravách techniky,
školeních, brigádách apod… bych tímto chtěl poděkovat za obětavost a nasazení.
Všem bych rád popřál příjemnou dovolenou a pro děti nádherné prázdniny.
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
Za jednotku SDH Telnice: VJ Miroslav Lacina.
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MLADÍ HASIČI TELNICE
Je tu konec června a tím konec i toho našeho soutěžního
roku. A jak se nám tento hasičský rok vedlo?
V loňském roce jsme hasičský rok v září zahájili
Samovarem, kde se mladší umístili na 4.místě a starší na
3.místě. Měsíc poté nás čekalo Zahájení hry Plamen,
která začíná branným závodem, kde jsme se umístili:
přípravka na 1.místě, mladší na 3.místě a starší na
4.místě. V listopadu jsme se zúčastnili Dovednostní
štafety, kde se starší umístili na 1.místě a mladší na 3.
místě a naše přípravka na 2.místě.
Tak jako loni jsme i letos v lednu uspořádali
„Hasičskou lyžovačku“ pro naše děti. Konala se opět na
Zadní Telnici v chatě U vleku, kde jsme zažili spoustu
legrace, pořádně jsme si zalyžovali, nechyběly ani hry a
soutěže a dokonce jsme měli i večerní lyžování, které se
nám moc líbilo.
Další akcí byl Zimní sraz, který se konal v
Chabařovicích. Děti zde určovaly stopy zvířat, plody a
listy stromů, ohně, vzdálenost, překonávaly lanovou
lávku, střílely z luku a nechyběl ani slalom žebříkem a plastika, kterou musí děti vyrobit z přírodních
materiálů.
Počasí nám opět toto jaro moc nepřálo a my jsme byli nuceni trávit většinu času v klubovně a těšili
se, až vyběhneme zase na hřiště. Začátkem dubna se konečně počasí umoudřilo a my začali trénovat. Přeci
jenom, závody se kvapem blížili. Začátkem dubna se konaly již tradičně odborky a Božtěšický dvojboj v
Božtěšicích. Děti tu složily odborné zkoušky z Preventisty, Strojníka, Kronikáře, Velitele a Cvičitele. Nejen,
že jsme byli úspěšní v odborných zkouškách, ale přivezli jsme si i medaile. Na konci dubna se konal Pohár
starosty SDH Chabařovice, kde se soutěžilo v disciplíně – požární útok. Byl to pro nás spíš takový ostrý
trénink, vzhledem tomu, že jsme neměli tolik natrénováno a také umístění nebylo takové, jak jsme byli
zvyklí.
Tak jako minulý rok, tak i tento letošní se účastníme soutěže STIMAX CUP 2016 (běhá se zde 60m a
100m s překážkami), který se letos skládá ze čtyř kol a to v Lhenicích, v Roudnici nad Labem, v Chomutově
a poslední kolo a i kolo finálové proběhne v září v Mostě.
Většinu našich tréninků jsme věnovali na nejdůležitější závod letošní sezóny a to závěru Hry Plamen
a Memoriálu J.Rohleny, který se konal koncem května ve
Svádově. Letos nám spousta dětí odjela na školy
v přírodě a tak se starší spojily s SDH Mojžíř, kde měli
stejný problém. Jde přeci jen o to, aby si děti po
usilovném tréninku zaběhaly ty nejhlavnější a
nejkrásnější závody celého roku, na které se moc těší.
Letos jsme měli Závěr rozdělen na dva víkendy.
22.5.2016 se konal CTIF, na kterém se mladší umístily na
3.místě a starší na 2.místě. Hned další sobotu byl
samotný Závěr Plamene, kde se mladší umístily na
krásném prvním místě a starší také na prvém místě a tím
postoupily na krajské kolo Hry Plamen. Měli jsme z toho
obrovskou radost. Na Memoriálu J.Rohleny si zaběhaly
jak mladší tak i starší a někteří z nich si přivezli krásná
umístění. Za mladší 2. a 4. místo a byly to: Eliška
Čepelová a Fanda Švec a za starší 1. a 2 místo : Anička
Burešová, Luky Čečrle, Domča Šustrová, Radim Böhm,
Martin Šedivý a Patrik Zoula.
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Ale i naše Přípravka nelenila, jejich vedoucí
Kačka Šustrová a Danka Slavková s nimi pilně
trénovaly. V květnu měly Plamínek, kterého se
účastní všechny školky z okresu Ústí nad Labem a
přivezly krásné 3.místo. Další závody měly společně
s námi na konci května a odtud si přivezly 1. a 2.
místo a v běhu na 40m s překážkami si přivezly
jedno 1.místo, dvě 2.místa a jedno 3.místo a navíc
výhru v okresním a krajském kole v PO očima dětí.
I dorost měl své ukončení sezóny a tou byly
závody v Požárním sportu, které se konaly 14.5.2016
ve Svádově. Některé z našich dorostenek (Pája
Böhmová, Lucka Ajmová a Anička Burešová)
doplnily družstvo SDH Božtešice a pilně s nimi
trénovaly. Tréninky byly jak u nás na Telnici, tak i
v Božtěšicích. Jejich pile se vydařila a umístily se na 1.místě a postoupily do krajského kola v Požárním
sportu, kde se umístily na 2.místě. Za jednotlivce ve střední kategorii závodil Pavel Hradecký a umístil se na
3.místě. Ve starší kategorii soutěžila Iva Zajanová, která se umístila na 2.místě a Terka Hůlková, která se
umístila na 1.místě a postoupila také do krajského kola. To se konalo 18.6.2016 v Ústí nad Labem, kterého
se nakonec Terka nemohla zúčastnit, jelikož ji čeká operace kolene.
Naší letošní sezónu ukončíme soustředěním MH Telnice, které se koná 10.-15.7.2015 na našem telnickém
hřišti. Čeká nás spousta zábavy, her, ale i tréninků a na konec to nejlepší - pěkný výlet.
Vedoucí MH Telnice Hana Hůlková

Naše obec zavádí Mobilní rozhlas!

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavádíme v naší obci novou službu – Mobilní
rozhlas. Nově Vás budeme informovat o dění v obci pomocí různých komunikačních kanálů. Zaregistrujte
se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy a emaily o dění v obci - upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a
mnoho dalšího.

Služba je pro registrované zdarma!
Registrujte se na telnice.mobilnirozhlas.cz
nebo přijďte na radnici a rádi Vám pomůžeme s registrací.
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UHELNÝ MUŽ 2016
Sedmý ročník uhelné taškařice přilákal v sobotu do
Varvažova 34 pětičlenných týmů, jejich názvy budily
respekt, stejně tak vypracovaná těla kapitánů. V bývalém
lomu uprostřed březového háje se soutěžilo ve dvanácti
svérázných disciplínách, kde by se všem aktérům hodila
hornická zkušenost.
Síla, vytrvalost, odvaha, zručnost, chytrost a práce
v malém kolektivu, kde se táhne za jeden konec provazu.
Pár hornických krásek tam také bylo, dokonce jedno dívčí
družstvo, které bylo stále středem mužské pozornosti.
TRAGÉDKÁM TO V BIKINÁCH SLUŠELO
Tragédky vůbec nevypadaly špatně v bikinách, každý zkušený štajgr by je bral do své směny a ještě by jim zametal
cestičku uhelnou slojí. Kdyby se volila "Miss briketa", určitě by na bedně stála jedna z nich. Kristýna, Eliška, Lucie, Nikol, Vanda. To
byla panečku výbava, k dokonalosti chybělo jen kladivo slavného Stachanova.
Divácky atraktivní byl zápas v bahně, kde došlo dokonce několikrát k souboji muže se ženou. "Ono to vypadá jednoduše,
ale chyťte tu holku tak, aby jste ji neublížil, neprohrál a nezničil ji podprsenku. Já bych do toho nešel," prohlásil motorkář v
koženém vybavení, který se zastavil s kamarádem a po chvilce pokračoval na dovolenou do Německa.
Nejnáročnější byla dvanáctá zastávka, označená jako Ninja Faktor. Pouze pár svalnatých jedinců dokázalo důmyslné
nástrahy nad vodou překonat, samotný ředitel Uhelného muže Michal Halík ocenil některé výkony zaslouženým potleskem.
Nejstarším účastníkem byl sedmdesátiletý zástupce týmu Zdemar Pavel Čmelík. "Původně jsem se chtěl zařadit mezi
diváky, ale syn mě nominoval místo sebe, protože fotil. Doma mu ještě dodatečně poděkuji, to bahno bylo hnusné," prohlásil aktivní
senior.
Přímo šokem dopadl hlavní závod, který vyhrála Jaroslava Brandlová z týmu Marná Snaha. Běh s kbelíkem uhlí a
následná přeprava sudu přes vodu vyčerpá i trénovaného kulturistu.
"Ženy měly uhelný náklad o 50% lehčí, to rozhodlo," vysvětlil dodatečně hlavní pořadatel. Z družstev byl nejlepší PussyTým ve
složení Adam, Jan, Michal, Ondřej a Patrik. Krásná jména a kdyby jste viděli ty svaly! Nikdo se neutopil a nálada byla skvělá i při
noční Beach Party.
Zdroj: http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/foto-prvnim-uhelnym-muzikem-se-stala-desetileta-terezka-z-teplic-20160611.html
Děkujeme všem závodníkům, fanouškům, sponzorům a starostovi obce Telnice ing. Janu Doubravovi za podporu závodu a těšíme
se na další ročník. Realizační tým Uhelného muže.
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Od skřítků pro maminky
Druhá květnová neděle je ve znamení svátku všech
maminek. Školka je o víkendu zavřená a proto, jsme už
ve čtvrtek 5. května pro maminky našich dětí připravili
jedno krásné překvapení. Děti pro maminky vyrobily
drobný dáreček, naučily se písničku a básničku. Já jsem
svolal na pomoc kamarády skřítky a připravil jsem s nimi
výstavu obrázků v místním kulturním domě. Potom jsme
pozvali maminky i všechny z Telnice, aby se odpoledne,
po zavření školky na naši výstavu přišli podívat.
Během docházky k nám do školky děti tvoří spoustu
zajímavých a krásných obrázků. Některé jsou zajímavé
technikou provedení, jiné například použitým materiálem.
Děti pracují prakticky se vším, od pastelek přes tempery a
vodové barvy až po látku, přírodniny, keramiku nebo
sádru. To všechno bylo na výstavě k vidění.
Doufám, že jsme výstavou potěšili ty, kteří si ji nenechali
ujít. Dětem dalo hodně práce nejen vytvořit krásné obrázky, ale i naučit se písničku a básničku
bez chybičky. Mně a ostatním skřítkům se tam moc líbilo. Myslím, že zpěv a recitace dětí vytvořili
krásnou atmosféru. Měl jsem dokonce slzy na krajíčku, když děti maminkám recitovaly básničku.

skřítek Telníček
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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

E-mail obce:
podatelna@obec-telnice.cz
starosta@obec-telnice.cz
Webové stránky:
www.obec-telnice.cz

Lékař – MUDr.
Dušan Malenčík
Každé pondělí od
13.00 – 14.30
hodin

Kopírování:
1strana A4 .............. 1,- Kč + 21%DPH
A4 oboustranná...... 1,50 Kč + 21%DPH
Pronájem sálu v „Kulturáku“
Místní– léto
500,-Kč/akce
- zima
Cizí – léto
– zima

1000,-Kč/akce
1500,-Kč/akce
3000,-Kč/akce

Prodej obecního dřeva
samotěžba ………...300,-Kč/m3 +21% DPH
nařezané metrové…700,-Kč/m3 +21% DPH

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

Radnice zajišťuje:
Půjčení tepovače:
1 den..............180,-Kč + 21% DPH
víkend.............300,-Kč + 21% DPH

Využití malotraktoru:
30,-Kč/ započatých 15 minut + 21%DPH

Dovoz materiálu Transporterem:
18,-Kč/km + 21% DPH

vedoucí :
Martina Čepelová
telefon: 734 855 422

Úřední hodiny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 12.00
8.00 – 12.30
8.00 – 12.30
8.00 - 12.30
8.00 – 12.30

13.00 – 17.00
13.00 – 14.00
13.00 – 17.00
13.00 – 14.00
13.00 – 14.00

- na poště lze uhradit také místní
poplatky
- popelnice, psa, pronájem pozemku,
faktury vydané obcí Telnice.
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Sběrné místo
pro veřejnost.
Ve všední dny tuto službu provozuje pí.
Čepelová na poště tel. 734 855 422. Budete
obslouženi hned po odbavení poštovních
klientů.
sobota od 09.00 – 11.00 hodin (obsluha na
původním místě)
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.
 Ve sběrném místě můžete uložit
nepoškozené
úsporné
žárovky,
zářivky, lednice, televizory, monitory,
počítače, tiskárny, sekačky, pračky a
ostatní elektrotechniku – je zajištěn
zpětný odběr.
•

Vybité baterie máte možnost odložit do
kontejneru umístěného na chodbě
radnice.

 Bio odpad – lze uložit ve sběrném
místě 24hodin denně (nájezd od
bývalé MŠ – kontejner pod zídkou) po
otevření branky.
 Suť – v omezeném množství
 Kontejner na oděvy, obuv a textil a box
na likvidaci drobného elektromateriálu.
V listopadu jsme přidali svozové místo
tříděného odpadu na zkratku, nádobu na
plasty k čtyřdomí a ke školce kontejner na
plasty.

Třídit odpady má smysl!

Přehled odměn za třídění
odpadů
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 2.Q

9.648,- Kč
13.715,- Kč
27.091,- Kč
35.508,- Kč
54.065,- Kč
72.800,- Kč
55.037,- Kč

Žádáme občany o ohleduplnost
při třídění skla v ranních a
nočních hodinách, kdy rámus
ruší okolní obyvatele.
Děkujeme za pochopení

Obecní byty
 V letošním roce bylo nově přiděleno 5
bytů.
 Zastupitelé schválili na příští rok
zpracování projektu na rekonstrukci
dalších 3 bytových domů tak, aby
mohly být čerpány případné dotace.

Bytové domy byly na chodbách osazeny
světly na pohybové čidlo. Jejich seřízení
přineslo perné chvilky, ale neduhy jsou již
odstraněny.
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