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Vážení spoluobčané,
od konce roku 2010, kdy jsme se naposledy sešli u Vánočního stromu, proběhlo několik společenských akcí,
a proto bych velmi rád prostřednictvím zpravodaje, poděkoval všem, kteří pomáhali organizovat jednotlivé
akce v obci jako např. plesy, vítání občánků, den dětí, setkání seniorů aj. Všechny tyto události byly velmi
pěkné a posloužily ke sblížení a pohodě zúčastněných.
K činnosti zastupitelstva obce bych rád podotkl, že jednotlivá jednání jsou konstruktivní a vedou
k většinovému usnesení. Působení jednotlivých výborů a komisí hodnotím kladně. Velmi zajímavé je zapo‐
jování se veřejnosti v diskusích, které samozřejmě bereme v potaz a některé připomínky a náměty jsme již
realizovali.
Vzhledem k nedávno nastalé situaci, při které Úřad práce zredukoval počet zaměstnanců pracujících pro
obec na počet tří osob z celkového počtu 13 je zřejmé, že množství odvedené práce se logicky snížilo. Avšak
díky snaze našich pracovníků kvalita zůstala minimálně uspokojující. Věřím, že se nám společně s ostatními
starosty podaří prosadit, aby se tento počet navýšil a tím se zajistila kvalitnější a častější údržba komunikací
v obci nejen v zimním období.
V oblasti bytového fondu jsme se s většinou nájemníků dohodli na uzavření nových nájemních smluv
z důvodu nezbytné celostátní valorizace nájemného. U těchto nájemníků se bude přihlížet při sestavování
pořadníků na obnovu BF ve formě výměn oken, topných systémů, oprav střech a fasád. Určitě budeme
brát ohled na havarijní opravy, na které je vytvořen rezervní fond oprav. Je velice důležité konstatovat, že
není možné vše stihnout a udělat v jednom roce, jelikož vše závisí na toku finančních prostředků.
Vlastní práce aparátu starosty obce se výrazně zlepšila zavedením nových úředních hodin pro veřejnost.
Ačkoli tato změna může někomu ne zcela vyhovovat, tak zbývá více času na obhlídku vzdálenějších částí
obce jako je Adolfov. Dále na kontrolu práce VPP ale i firem, které pracují dodavatelsky pro obec. Též je
mou snahou zadávat malé zakázky pro místní podnikatele a živnostníky z obce.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří budou mít trpělivost si počkat na konkrétní viditelné výsledky. Zvláštní
poděkování patří také těm, co se aktivně podílejí na chodu naší obce.
Před nadcházejícím létem přeji Všem telnickým občanům příjemnou dovolenou a dětem překrásné
prázdniny.
Rudolf Fiala

CZECH POINT na radnici
Občané mají možnost získat prostřednictvím CZECH POINTU výpisy z rejstříku
trestů, katastru nemovitostí, živnostenského úřadu, obchodního rejstříku, z bo‐
dového hodnocení řidiče a další. Tato služba je přístupná veřejnosti v kanceláři
radnice u pí Konečné, tel. 47 274 4923.
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Tak , jak bylo přislíbeno nájemníkům na únorovém setkání , kde jste byli seznámeni s nutností na‐
výšení nájemného z bytů, je snahou obce využít tyto finance v první řadě na postupnou výměnu oken i
vchodových dveří a tím vám ušetřit náklady na vytápění . Vzhledem k tomu, že došlo k velmi nákladné re‐
konstrukci dvou bytů ve Varvažově č.p. 56, byli jsme již nyní nuceni posoudit čerpání rozpočtu, plánované
náklady na služby a opravy havarijních stavů. Vzniklá finanční rezerva by byla proinvestována koncem roku.
Stavební komise provádí posuzování technického stavu jednotlivých bytových domů, jejímž výsledkem bu‐
de sestavení pořadníku potřebnosti k jednotlivým domům popřípadě bytům.
Věřím, že budeme moci v dohledné době zlepšit vaše bydlení.
Iva Konečná
správa bytů

V poslední době se opakují žádosti některých občanů o zákaz hluku v neděli. To jest,
aby zmizelo takové to „vrčení, bzučení, drnčení…“, kdy lidé vyjedou se svými sekačkami, křo‐
vinořezy, eventuelně řežou dříví na cirkulárce nebo hlučí při stavební činnosti. Z druhé strany
tyto žádosti vyvolávají prudké odezvy od jiné skupiny obyvatel, kteří argumentují, že přes tý‐
den jezdí pozdě z práce, někdy se stane, že prší – tráva přeroste, stavba se musí dokončit v co nejkratším
termínu – je domluven termín dokončení stavby atd. Těžko soudit na čí straně je pravda, asi na každé tro‐
chu.
Apeluji proto (a nejenom v otázce hluku) na sousedskou solidaritu a domluvu, aby v neděli nebyly
používány stroje a zařízení působící hluk. Myslím, že by měla platit jakási dohoda, že si neděle nebo svátky
nebudeme znepříjemňovat hlukem sekaček, křovinořezů, cirkulárek a podobných strojů.
Jsou samozřejmě výjimky, když není jiná možnost – majitel parcely přijede 1x za 14 dní, musí trávu
posekat, řemeslník na stavbě nemá jindy čas než v neděli, stavební firmy „finišují“ s dokončením domu
apod. Tady by měla být zase ohleduplnost vykonávat tyto činnosti v rozumnou dobu.
Starosta obce

Zpráva pro uživatele provozovaných čističek odpadních vod /ČOV/. Asi 50 kusů ČOV je ve ,,zkušebním
provozu“ a tak jsem vyvolal jednání na odboru životního prostředí/OŽP ‐pí.Řeháková/ a stavebním úřadě
v Chlumci o postupu při legalizaci provozovaných čističek. Na OŽP jsem dostal informaci, že budou jednotli‐
vý uživatele vyrozuměni o správním řízení podle jednotlivého typu provozu / do žumpy, vsaku nebo potoka
/tak, aby konečně do konce koku 2011 bylo společným zájmem tyto ČOV zkolaudovat a přenechat budou‐
cím majitelům za 10 Kč od obce.
Starosta obce a OŽP Magistrátu Ústí n. L.
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Rád bych shrnul život v naší obci za období od voleb v r. 2010
Etapa volební
Byla z části úspěšná a to především díky zájmu občanů a vzniku pěti hnutí a stran, což je na naši
obec opravdu úctyhodné. Výsledky voleb byly vyrovnané, pakliže logicky postavím na jednu stranu Severo‐
čechy cz. (bývalé komunisty) a na druhou mladé Starosty, ED, Novou Telnici a TOP 09.
Většinu v zastupitelstvu získala strana Severočeši cz. přesto, že disponovala proti ostatním v součtu
menším počtem hlasů.
Je celkem logické, že tato strana získala převahu v orgánu obce díky nedostatku hlasů pro kandidát‐
ku Starostů a podvodně vedené předvolební kampani. Obecně je znám slib Severočechů o postupném zís‐
kávání desítek miliónů korun do obecní kasy z provozu fotovoltaické elektrárny (dlouho před začátkem vo‐
lební kampaně bylo jasné, že jde o splasklou bublinu a evidentní lež). Tato kapitolka je uzavřena, nicméně
by neměla být zapomenuta, a to především voliči naší obce.
Etapa povolební
Zdálo by se, že činnost téměř staronového zastupitelstva bude probíhat hladce a bez problémů
(vždyť nový starosta byl dlouhodobým místostarostou a funkci vykonával celé minulé období – tedy zkuše‐
ností by se dalo předpokládat mnoho).
Bohužel opak je pravdou. Záhy se ukázalo, že zastupitelé Severočechů a především ti, kteří figurovali
v minulých letech na komunistické kandidátce, byli pouhými diváky ve hře „Tady je Doubravovo“ a nic pozi‐
tivního si ze svého dosavadního působení nepřinesli.
Současná situace v zastupitelstvu je tedy tristní:
Jednání zastupitelstev probíhají chaoticky
Zdaleka ne vždy se ví, jakým způsobem se má hlasovat
Na jednání ZO přichází většina členů nepřipravena a to včetně starosty a místostarosty
V této situaci působí až kontrastně právě chabá připravenost a fundovanost zástupců Severočechů
oproti představitelům TOP 09 a ED.
A jsou to zástupci opozice, kteří jsou tou hybnou silou a především jejich aktivity byly doposud na‐
nejvýš přínosné. Stačí jmenovat smlouvu se Ski areálem (250 tis. Kč ročně), přípravu podkladů pro nezapla‐
cení „činnosti“ firmy Teplická inženýrská (cca 250 tis. Kč), od počátku důrazné odmítání zaplacení ČEZu za
přípojný bod (cca 50 tis. Kč) atd. Vysoce aktivní jsou i v činnosti vysloveně administrativní.
Příkladem může být průběh přípravy a schvalování obecních vyhlášek. Ty si neprostudoval nikdo ze
zastupitelů Severočechů (s podivem ani starosta) a naopak vynikající připravenost ukázala Ing. Lenka Kur‐
tová za TOP 09.
Nesmím zapomenout na podnětné návrhy a iniciativy občanů z řad opozice (opět tedy ED a TOP 09).
Shrnuli dosavadní činnost vedení obce, musím opět konstatovat, že část zastupitelstva funguje a
část (bohužel ta početnější) se pouze lidově řečeno veze, ke všemu se musí tlačit a působí dojmem špatně
promazaného hlasujícího zařízení…(tedy nic nového pod naším Telnickým sluncem).
Je celkem politování hodné, že starosta nemá příliš jasno, jakým způsobem povede obec. Chybí
koncepce… O její nutnosti se hovořilo již před půl rokem a starostovou odezvou je nedostatečný hrubý ná‐
črt problémů k řešení, který písemně předal, avšak raději nezveřejnil.
Jedním z bodů, pro mne zásadní, který uvedl ve své vizi je územní plán. Ale co dál? Nemůžeme čekat
na to, až pozemky na „zkratce“ získáme, ale musíme vědět co dál s nimi. Při prohlášení p. Kubíka o možnos‐
ti prodeje developerům mě zamrazilo.
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Dále bychom se jako obec měli rozhodnout, zdali udržovat bytový fond ve stávajícím rozsahu. Dle
mého názoru, a především při zcela nutných investicích do obecních domů, to není možné.
TOP 09 se povedlo dotlačit vedení obce k zatím jediné konstruktivní činnosti Severočechů, a to
k mapování stavu obecních objektů. Předpokládám, že následovat bude tzv. „studie udržitelnosti“, kdy si
starosta ve spolupráci se zemědělskou a bytovou komisí naplánuje investice tak, aby bylo jasné jaký maje‐
tek, a v jakém rozsahu si může obec dovolit obhospodařovat.
Byla se zástupci Ski areálu probírána v souvislosti s intenzifikací a rozšiřováním areálu i případné
rozšíření a úprava infrastruktury obce? Dotkne se nás územní plán?
Je mnoho věcí, které je nutno řešit.
Zatím však příkladem za všechny je situace kdy starosta vybízí na zasedání zastupitelstva občany:
„vymyslete co udělat s „knedlikárnou“ a saunou“!!!
Takto může vypadat jedině bezradnost.
Stálé domáhání se pomoci okolí je odrazem nemohoucnosti a nedostatku invence. Vážené vedení
obce mi z opozice pomáháme, jak sami dobře víte, ale chceme, aby i za vámi byla vidět práce.
Dovolím si ještě malý dovětek pro zastupitele Severočechů ‐ nezapomínejte, že jsme opozicí a tudíž
vás nebudeme šetřit a budeme vás kritizovat vždy, kdy si to zasloužíte.
Příspěvek zaslal pan Martin Hřebík

Co se vlastně stalo. Po volbách určití jedinci těžce nesli to, jak volby dopadly. Já osobně jsem věřila, že naše
občanské sdružení Nová Telnice bude mít alespoň tři mandáty. Přiznám se Vám, že jsem to večer po vol‐
bách obrečela. Ale další den jsem se již těšila na práci v novém zastupitelstvu, zastupitelstvu obohaceném o
nové mladé tváře. Bezprostředně po volbách na otázku redaktora Ústeckého deníku, jak vidím spolupráci
s ostatními politickými stranami v obci, jsem odpověděla, že se velmi těším na spolupráci, a že na takto
malé obci to není o politice, ale o lidech. A to jsem se pěkně mýlila. To co se dělo před, během a po Vánoč‐
ních svátcích nemohu pochopit. Tolik vulgárních projevů a útoků na jednání zastupitelstev, a to nejen z úst
našich sečtělých a vzdělaných žen jsem ještě nikdy neslyšela. Zveřejněné reportáže v televizi, rozhlase a
tisku přilily jen olej do ohně k nenávistnému klimatu v obci.
Hněv, nevraživost možná i závist, my mu teď ukážeme, za všechno co nám provedl a co udělal, za
těch více jak 32 let. Já se ptám, co udělal tak strašného? Že předal obec nezadluženou? Že obec má tolik
majetku? Že neprodal hospody? Že neprodal byty? Že pomáhal lidem v různých životních krizových situa‐
cích? Že jako starosta obce měl sociální cítění? Že se dokázal za svoje občany postavit? Že uspěl ve volbách
na senátora? Odpovědi nechám na Vás.
Děkuji za Vaši dlouholetou práci pro obec pane senátore Jaroslave Doubravo.
Pocová Alena
zastupitelka obce a předsedkyně Kontrolního výboru
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Rybářský ples
15. ledna 2011 od 20:00 hodin se konal již 7.Rybářský ples. Akce se zúčastnilo 118 lidí. Zpestřením
plesu bylo vystoupení osmi havajských tanečnic asi kolem dvacáté první hodiny. Tombola byla velmi boha‐
tá: kapři, jehně, dorty, samozřejmě tradiční Rybářské utopence a sýry a spousta dalších „velmi užitečných
drobností“. Lidé se bavili a těšíme se na příští zábavu, kterou bude Pyžamový ples v listopadu.
Hlavními sponzory byli:
 Kubíkovi
 Dvořákovi
 Matiášovi
 pan Miloš Zlatohlávek
 Český rybářský svaz
 pan Antonín Slavíček

Dřevorubecké klání
Již druhým rokem se u bistra Bažina pořádlo dřevorubecké klání. Zúčastnili se 4 odvážní chlapi, kteří ukáza‐
li, jak umí ovládat své motorové pily. V sobotu 14. května se od 15:00 hodin nastartovaly pily a začaly lítat
hobliny a vznikaly krásné židličky. Nakonec se na první místo prořezal pan Petr Dvořák. Gratulujeme a těší‐
me se na další ročník této zatím nové soutěže!
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Obecní ples
Obecní ples se konal 29. 1. 2011 od 20:00 v restauraci Café Max. Zúčastnilo se asi 66 lidí.
Akci zahájil pan starosta Rudolf Fiala. K tanci a poslechu hrála Kapela s. r. o. Kolem 23:00 hodiny by‐
la vyhlášená tombola, ve které bylo 61 cen. První cenou byl zájezd do Chorvatska pro 2‐4 osoby na 10 dní.
Tuto cenu poskytl do tomboly pan Zdeněk Fischer. Druhou cenou bylo jehně, které věnoval pan Petr Dvo‐
řák.
Po skončení tomboly bylo draženo živé selátko od pana Petra Dvořáka a výtěžek ve výši 1.200 Kč byl
věnován MŠ Telnice.

Maškarní ples
Letos poprvé se na závěr plesové sezóny konal v Telnici maškarní ples. Pořádal ho Rybářský klub Varvažov.
Ples proběhl 2. dubna 2011 od 20:00 hodin na sále v Penzionu U zeleného stromu. Masek se sešlo opravdu
hodně. První místo obsadila Marfuša, na druhém místě se umístil čaroděj a třetí skočila lesní víla.
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Pálení čarodějnic
První jarní akce pod širým nebem se vydařila. Pobavit se při příležitosti pálení čarodějnice přišel rekordní po‐
čet účastníků. Někteří odvážlivci přišli i v maskách. Samozřejmě, že největší počet čarodějnic a čarodějů byl z řad
nejmladších účastníků. Ti se výborně pobavili při všech soutěžích, za které dostali i malé sladké odměny. Poté byla
zapálena čarodějnice i se svojí knihou hříšníků. Jídla i pití bylo dostatek, počasí se vydařilo, tak se všichni bavili dlou‐
ho do noci.

Oslava dětského dne
Dětský den se konal 4. června 2011 u rybníka Oprám.
Nejprve se děti pobavily v kině u Pásma pohádek,
pak je hasiči přivezli na parkoviště do Varvažova.
Tam na ně čekala cesta plná soutěží a úkolů v okolí
rybníka.
Na startu dostaly tašku na dobroty a odměny, líste‐
ček
a
pitíčko
na
posilnění.
Během dne si mohly vyzkoušet jízdu na koni, na člu‐
nu a zastříkat si s pomocí hasičů na cíl. Vrátily se zpět
k parkovišti, kde si opekly páreček a dostaly nanuka.
Akce se povedla díky všem obětavým organizátorům
a dobrovolníkům – i z řad úplně cizích lidí :‐)
V letošním roce jsme se přiblížili svému rekordu a
vydali jsme 112 startovních lístků.
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Nastává všemi očekávané léto a s ním úspěšné ukončení dalšího
školního roku v naší školce. Máme za sebou velice příjemný Den
otevřených dveří a s tím spojený a v současné době i ukončený
zápis dětí, kdy vzhledem ke kapacitě školy mohlo být přijato pouze
7 dětí. Přihlášek k předškolnímu vzdělávání bylo opravdu hodně, a
to nejen z řad telnických žadatelů. Bohužel však není v našich mož‐
nostech vyhovět všem žadatelům.
Ve druhé polovině školního roku se naše děti zúčastnily
rozličných zábavných akcí, jako např. keramické dílničky, bruslení,
loutkových představení ve školce, školního fotografování, divadel‐
ního představení „Michal k snídani“, vystoupení živých zvířátek ve
školce, teoretické dopravní výchovy ve školce a praktické dopravní
výchovy na dopravním hřišti MP v Krásném Březně, kdy jezdily na
kolech a koloběžkách. Dále pak veselého malování s Českou spoři‐
telnou a návštěvy farmy u manželů Baumrukových. Také si příjemně užily Den veselých kamarádů, Sněhu‐
láčkův den, Ententýny tralala – pojedeme do jara, oslavy Velikonoc, společnou soutěž rodičů a dětí o nej‐
hezčí velikonoční vajíčko, pátrání po stopách zajíčka Ušáčka, slet čarodějů a čarodějnic, Den plný řemesel,
Květušky rozkvetlou zahrádku a Den plný barev. Největším zážitkem však byl pro děti celodenní výlet do
Doks, kdy měly možnost projížďky na parníku, pikniku v trávě a opalování a her v písku na pláži u Máchova
jezera.
Na ukončení školního roku a odchodu některých dětí do základní školy máme ještě připraveno slavnostní
pasování předškoláčků na školáky, včetně oslavy a dárečků a dále pak společný, již tradiční táborák
s kytarou a opékáním buřtíků na zahradě školky.
Závěrem bych chtěla opět moc poděkovat za vzájemnou spolupráci všem rodičům našich dětí, kteří
se v rámci svých možností aktivně podílejí na celkovém chodu školky. A věřte, opravdu si Vaší pomoci ce‐
níme a vážíme.
Krásné a pohodové léto Vám všem přejí děti a
zaměstnanci Mateřské školy Telnice.

Od počátku letošního roku probíhala jednání mezi radnicí a zástupci České poš‐
ty,s.p.. Od 1. 6. 2011 je v provozu pracoviště Partner, které umožňuje občanům
Telnice využít poštovních služeb v rozsahu tří hodin a to od 16.30 – 18.30 hodin.
Rozšířila se také nabídka těchto služeb a dle informací zástupců České pošty pro‐
bíhají jednání s ČSOB, které by měli umožnit výběr hotovosti z bankovních karet
Poštovní banky.
Iva Konečná
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1. 08. 01.2011 – Technická pomoc – Odstranění stromu z pozemní komunikace směrem do lyžařské‐

ho areálu.
2. 15.01.2011 – Technická pomoc ‐ Stavění protipovodňové stěny z pytlů s pískem v Olšinkách.
3. 22.01.2011 – Požár – Turistická chata Olympie.
4. 05.03.2011 – Únik ropného produktu – Hlavní komunikace z Telnice na Nakléřov.
5. 10.03.2011 – Požár – Travní porost ‐ bývalý prostor kaliště palivového kombinátu.
6. 13.03.2011 – Požár ‐ Stoh v prostoru Varvažova vedle dálnice D8.
7. 19.03.2011 ‐ Technická pomoc ‐ Přes komunikaci ležel vyvrácený strom směrem z točny Telnice
na Krásný Les.
8. 29.03.2011 ‐ Požár – Stoh balíkové trávy, katastrální území Dělouš.
9. 30.03.2011 ‐ Požár – Stoh balíkové trávy, katastrální území Dělouš.
10. 01.04. – 03 04.2011 ‐ Požár – Stoh balíkové trávy, katastrální území Dělouš.
11. 11.04.2011 ‐ Únik ropného produktu ‐ Hlavní komunikace z Telnice na Nakléřov.
12. 28.04.2011 ‐ Požár‐ Travní porost – louka směr Telnice – Nakléřov.
13. 01.05.2011 ‐ Požár ‐ Lesní porost nad obcí Knínice.
14. 23.05.2011 ‐ Požár ‐ Lesní porost u obce Adolfov tak zvaná Vývratovka.
15. 23.05.2011 ‐ Požár ‐ Lesní porost u obce Adolfov tak zvaná Vývratovka.
16. 04.06.2011 ‐ Technická pomoc ‐ Přes komunikaci ležel vyvrácený strom ‐ Komunikace z Telnice na
Nakléřov.
Všem zúčastněným, kteří se podíleli na výjezdech a opravách techniky, bych tímto chtěl poděkovat
za obětavost a nasazení.
Hasič v akci se vždy objevuje tam, odkud pro nebezpečí ostatní lidé prchají, aby s chladnokrev‐
ností, odvahou i s nasazením vlastního života zachránil, co se dá a lokalizoval nebezpečí.
Ing.Augustin Weis

Za jednotku SDH Telnice:
ZVJ Miroslav Lacina.
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.

Dne 28.5.2011 si někte‐
ří z nás mohli vyzkoušet
lezeckou stěnu na HZS
Petrovice.

Dne 4. 6. 2011 jsme se podílely na přípravách a samotné akci Dětského dne, kde se též zúčastnila jednotka HZS Petrovice.
Ti, kteří měli zájem si mohli vyzkoušet část zásahové
výstroje anebo si zkusit stříkat vysokotlakou proudnicí
na cíl.

Věřím, že všichni zúčastnění si Dětský den náležitě užili.
Těšíme se na další akci s Vámi.
Za jednotku SDH Telnice:
ZVJ Miroslav Lacina
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Začátek
školního
roku znamená pro hasičské
děti i začátek nové sezony.
Od začátku roku se děti
z SDH zapojují do Samova‐
ru, Závodu požárnické vše‐
strannosti, nově do Do‐
vednostní štafety, po No‐
vém roce se zúčastňují
Zimního srazu, Odborek a
nakonec Závěru hry Pla‐
men, kterým náš hasičský
rok
končí.
Děti z SDH Telnice se zúčastnili všech zde zmíně‐
ných soutěží. V září jsme se zúčastnili Samovaru,
kde se mladší umístili na 3.místě a starší na
3.místě. Na Závodu požárnické všestrannosti se
zúčastnil i dorost. Děti ‐ starší se umístily na
3.místě, děti ‐ mladší na 5.místě. Dorost‐ Milan
Žinžur na 1.místě, Kateřina Šustrová na 1.místě a
Lucie Hůlková s Marcelou Kozlíkovou na 3.‐
5.místě. Další soutěží byl 1.ročník Dovednostní
štafety, kde se starší umístili na 2.místě, mladší
na 4.místě. Dále jsme se zúčastnili na Zimním sra‐
zu, kde děti dostávají pamětní listy. Na Odbor‐
kách děti skládají odznaky odborností‐strojník,
preventista, kronikář, cvičitel a velitel. Celkem
složilo 12 dětí odznaky odborností. Na Závěru hry

Plamen, který se konal ve
Svádově, se naše děti umís‐
tili na 3.místě‐kategorie
mladší i starší a udělaly
nám velikou radost! Se
Závěrem Plamene je také
spojený
Memoriál
J.Rohleny, kde se v běhu na
60m s překážkami umístila
Tereza Hůlková na 1.místě.
Dorost měl také závěr se‐
zony ‐ Požární sport. Toho
se zúčastnil Milan Žinžur,
Kateřina Šustrová a Lucie Hůlková. Všichni tři po‐
stoupili na Krajské kolo celoroční hry dorostu,
který se konal ve Varnsdorfu. Tam se umístil Mi‐
lan Žinžur na 2.místě, Lucie Hůlková na 2.místě a
Kateřina Šustrová na 7.místě. Milan a Lucie dál
postupují na Mistrovství České republiky

hry Plamen a celoroční činnosti dorostu,
které se letos koná až v Ostravě. Doufáme, že tam
i letos ukáží, co dovedou, přeci jenom se zúčastni‐
li Mistrovství ČR již minulý rok a nějaké zkušenosti
mají. Přeci jenom nereprezentují jen sebe, ale i
své
SDH
a
svou
obec.
Budeme jim držet pěstičky. :o)

Vedoucí MH Telnice
Hana Hůlková
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Zpráva o činnosti fotbalového klubu v zimním období byla
zaměřena na přípravu jarní sezóny, která probíhala pře‐
devším v tělocvičně. Další tradiční akcí spartaku byl ples
sportovců, na kterém se příznivci hezky pobavili při hud‐
bě skupiny Honzy Mikuly a zpěvačky Markéty. Bohatá
tombola, za kterou děkujeme sponzorům, byla organizo‐
vaná manžely Kurtovými. V dubnu proběhla Valná hro‐
mada klubu, na které byl zvolen nový výkonný výbor FK
SP Telnice. Stávajícímu předsedovi panu Kurtovi a panu
Fialovi jako hospodáři klubu za dlouholetou a obětavou
práci pro činnost klubu nezbytnou „Páni děkujeme“. No‐
vými funkcionáři se stali pan Ivo Formánek ‐ hospodář a
pan Jan Veselý jako nový předseda klubu. Věříme, že i jim se podaří klub vést stejně tak dlouho a hlavně
dobře. Výkonný výbor byl doplněn o zástupce ženského fotbalu v Telnici, a to o Jitku Jankovskou a Gabču
Kočovou. V herní části oba oddíly klubu prohospodařily velmi pěkné umístnění po podzimní části soutěže.
Nedílnou tradiční akcí v obci je turnaj „Starosty obce “, kterou fotbalový klub obhajuje.
Věříme, že náš klub budete i Vy nadále podporovat přízní ve fotbalovém stánku v obci.
Za FK Spartak Telnici
Ruda Fiala

Je už dlouholetou tradicí, že fotbalový klub Spartaku
Telnice pořádá turnaj starosty obce. Pro turnaj za účasti
domácího Spartaku, TJ Chlumec,FK Dobkovice a FK Kos‐
tomlat bylo příznačné hodně střelených branek
v každém zápase. V prvním zápase, ve kterém se střetá‐
vají vždy vítězové předešlého ročníku vyhrála domácí
Celnice nad FK Dobkovicemi 4 : 3. Přestože domácí vedli
už 4 : 1 si závěr utkání komplikovali a byl dost vyheco‐
vaný. Ve druhém utkání se utkala družstva TJ Chlumec a
FK Kostomlaty s výsledkem 10 : 2. Do velkého finále
tedy postoupili Spartak a Chlumec, které mělo náboj
derby. V utkání o 3. místo se střetla porážená družstva
z dopoledních zápasů tedy FK Dobkovice a FK Kostomla‐
ty výsledkem 6 : 1, když za Dobkovice nastřílel Vondráček pět branek. V utkání o 1. místo FK spartak Telni‐
ce a TJ Chlumec 4 : 6 ve vyrovnaném zapase, byli hosté fotbalovější a domácí bojovnější a tak hosté
z Chlumce se staly držiteli ,,Poháru Starosty obce Telnice „ Po celý den nám přálo počasí a tak i diváci, kte‐
rých bylo cca 50 si muselo být spokojeno s průběhem celého turnaje, který řídili páni rozhodčí Tachecí,
Grupač a Poborský. V polovině hracího dne bylo vedením klubu předáno ocenění p.Kurtovi a p.Fialovi za
dlouholetou činnost pro klub.V turnaji byli oceněni nejlepší střelci p.Vondráček z FK Dobkovic a Ivan Kucík
z Telnice oba s pěti brankami. Cenu nejlepšího brankaře dostal p.Roman Bayer z FK Kostomlat.V
ěříme, že se Vám turnaj líbil a společně se budeme těšit na příští ročník.
Za klub
Ivo Formánek

14 | S t r á n k a

Vážení čtenáři,
ráda bych Vás seznámila s událostmi našeho zařízení. V našem domově se uskutečnilo několik oslav naro‐
zenin. Již třetím rokem jsme oslavily společně vánoční svátky a jako každý rok jsme se sešli ve společenské
místnosti u našeho vánočního stromku.
Tyto vánoce jsme poprvé společně pekli vlastní cukroví, které bylo velice chutné a vydařené.
Letos jsme si užili i čarodějnice, udělali vlastní vatru, spálili čarodějnici, opekly vuřty nebo jenom tak pose‐
děli u táboráku. Dále pokračují terénní úpravy, dosazování keřů a stromečků.
Připravuje se vybudování altánu z důvodu ochrany před rozmary počasí, ve kterém si budou moci dámy i
pánové posedět při kávičce a na kus řeči.
V naší společenské místnosti proběhlo vítání našich nejmenších občánků, které přivítal starosta p. Rudolf
Fiala se slečnou Miloslavou Mužíkovou zastupitelkou naší obce.
Společenská místnost byla využita i našimi dobrovolnými hasiči, kteří zde uskutečnili školení o zdravovědě
a poskytnutí první pomoci. Dále je v provozu obecní knihovna každý čtvrtek od 14.00 hod. do 17.00 hod.,
kterou využívají i obyvatelé penzionu.
V současné době je penzion plně obsazen, ale samozřejmě nadále přijímáme žádosti na umístění.
K informacím o platbách: platí se 180 korun na den bez jídla a elektřiny je to 5430 Kč měsíčně.
Další informace ráda zodpovím na telefonu 728 081 198 nebo přímo v kanceláři penzionu.
Všem přeji krásné léto a prázdniny.

Heřmánková Soňa
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V první polovině roku 2011 jsme přivítali nové
občánky Tadeáše Líbu, Salmu Vlastu Bartoňovou ,
Ondřeje Šaška a Martina Vyšatu. Občánky přivítali
ve společenské místnosti Penzionu pro seniory
starosta Rudolf Fiala a za sociální komisi Miloslava
Mužíková.
Všem rodičům ještě jednou blahopřejeme.

Pondělí 8-12 13-17
Úterý
8-10
Středa 8-12 13-17
Čtvrtek 8-10
Pátek zavřeno

Od února je možné navštívit lékaře každé pondělí od 13.00 – 15.00 hodin.
Dále je možné lékaře navštívit v ordinaci Setuzy na Střekově a to:
Po, Út od 6,30 – 11,30 hodin
Středa od 13.00 – 17.00 hodin
telefon: Telnice 475 223 867
Čt, Pá od 6,30 – 11,30 hodin
Setuza 472 745 100

Reinhartová Jindřiška z Liboňova
Sosna Svatopluk z Varvažova
Všem pozůstalým upřímnou soustrast
Miloslava Mužíková
Předsedkyně SVaZ

Beran Jiří
Fajtová Božena
Kříž Zdeněk
Ort Václav
Šindelář Karel
Valentová Lydia

Brodcová Marta
Houdek Rudolf
Mužík Emil
Panochová Renata
Šittner Josef
Zeman Miroslav

Doubravová Marta
Kadeřábková Helena
Novotná Jitka
Prchlíková Věra

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví.
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Vážení spoluobčané,
za dva roky si připomeneme 200
let, které uplynuly od bitev u
Chlumce, Přestanova a Varvažo‐
va.
V literatuře je často de‐
tailně zmiňována první bitva, ke
které došlo v srpnu 1813, ale
druhá, ke které došlo v září, stojí
v jejím stínu. Teprve bitva v září
znamenala definitivní odvrácení
Napoleonova pokusu o pronik‐
nutí do Čech a jejich ovládnutí.
Právě této bitvě je jako jediné na
celém území bojiště věnován
rakouský pomník na Varvažově.
Na jeho čelní straně je vyobrazen
polní zbrojmistr Hieronimus Karl
Graf von Colloredo – Masfleld,
příslušník staré české šlechtické rodiny, který
byl v bitvě u Varvažova vrchním
velitelem rakouských vojsk.
Hieronimus Karl Graf von Colloredo
Mansfeld se narodil 30. března 1775 ve
Wetzlaru (Německo) jako druhý syn vice‐
kancléře Franze de Paula Gundaccar prince
Colloredo. Hieronymus Karl Graf von Collore‐
do‐Mansfeld vstoupil do vojenské služby v
roce 1792 jako nadporučík v hlavním stanu
polního zbrojmistra Clerfayta. V roce 1793 byl
povýšen do hodnosti nižšího kapitána a dostal
rozkaz o zařazení do pěšího pluku "Josef Col‐
loredo" N ° 57. V době napoleonských válek
sloužil v taženích v letech 1800, 1805, 1809.
Když 11. srpna 1813 Rakousko vstoupilo do
války proti Francii, byl velitelem oddílu
v hodnosti polního maršála (tři pěchotní bri‐
gády s 10 prapory a dvě baterie) v hlavní ra‐
kouské armádě (dle místa operací nazývané
Česká armáda) pod polním maršálem kníže‐
tem Schwarzenbergem.
Jeho divize se účastnila nešťastné bitvy u
Drážďan (26. do 27. srpna 1813) na pravém

křídle pod velením generála kavalérie dědič‐
ného prince Hesse‐Homburg , kde útočil proti
francouzským
pevnůstkám
na
silnici
k Dippoldiswalde. Během bitvy pod ním byli
zabiti tři koně. Dne 28. srpna stáhl v nejlepším
pořádku své divize do Čech. Ve vítězné
bitvě u Chlumce 29 ‐ 30. srpna 1813 velel
spojeneckému pravému křídlu, zajal park ne‐
přátelského dělostřelectva a pak získal Varva‐
žov a začal obkličovat nepřítele. Za tyto úspě‐
chy byl krátce po bitvě 2. září 1813 povýšen
do
hodnosti
Lito‐
grafie odhalení pomníku Colloredo Mansfelda
na Varvažově ze 17. září 1825
polního zbrojmistra a dne 4. září 1813 převzal
velení prvního armádního sboru hlavní ra‐
kouské armády. Jeho sbor měl největší podíl
na odražení opětovného francouzského vpá‐
du do Čech, když tentokráte boje probíhaly
v oblasti obou Varvažovů, Telnic, Nakléřova a
dalších obcí.
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Po této bitvě se svým sborem postoupil
do Saska, kde se spojil s dalšími spojeneckými
jednotkami, které se s Francouzi a jejich spo‐
jenci střetly u Lipska (16 ‐ 19. října 1813). V
Lipsku Hieronimus Karl Graf von Colloredo
Mansfeld bojoval na levém křídle. Po zranění
Prince von Hessen‐Homburg a zajetí Merveld‐
ta, převzal velení nad levým křídlem a zůstal
na bojišti, ačkoli i on byl zraněn. Během tažení
v roce 1814 byl opět v bitvě u Troyes dne 5.
února raněn. V tažení roku 1815 byl Graf von
Colloredo Masfeld opět ve velení I. rakouské‐
ho armádního sboru operujícího na horním
Rýně, avšak do žádných větších bojů se neza‐
pojil.
Později byl Graf von Colloredo velícím generá‐

lem v Čechách a ve Štýrsku. 23. července
1822 ve Vídni zemřel.
Rakouský a pruský pomník na Vavažově neby‐
ly jedinými stavbami připomínajícími události,
ke kterým došlo před 200 lety, avšak pouze
ony se dochovaly do dnešních dnů. Rád bych
proto požádal občany Telnice, Varvažova a
Liboňova, kteří mají fotografie ostatních od‐
straněných staveb (barokního kříže, který stál
u Staré pošty, milníku, který byl na rozcestí či
hrobu mjr. Roedera, který byl u Dolního
Varvažova) či jiných pamětihodností našich
obcí (křížků, zámku) o jejich zapůjčení za úče‐
lem naskenování, jelikož tyto je pak možné
dále umístit na webové stránky naší obce
s popisem místa i případnými iniciálami maji‐
tele.

Děkuji
Jiří Bureš
Kurátor sbírek vojenství Muzea Ústí nad Labem
Místopředseda Spolku vojenské historie Ústí nad Labem

Jak ten čas letí. Ti, kteří se těšili na letní setkání seniorů, si
přišli zazpívat, popovídat si s těmi, které rádi vídají a strávit
příjemný večer při hudbě a tanci ve čtvrtek 16. 6. 2011 k
Zelenému stromu.
Miloslava Mužíková
předsedkyně SvaZ
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Začalo to tím, že se na podzim roku 2010 řešilo, jak mohl bývalý starosta J. Doubrava koupit bez souhlasu
zastupitelstva pozemek za cca 850 tisíc pro výstavbu FVE. Byla kolem toho řada nepříjemných jednání a
diskusí, které nakonec vyústily podáním trestního oznámení. Asi nikdo v té době netušil, že toto nebude
jedinou „administrativní chybou“, jak pan J. Doubrava rád vysvětloval svoje pochybení. Na povrch začaly
samy vyplouvat další věci – bez toho, aniž by opoziční zastupitelé „hysterčili“.
Mandátní smlouva, na kterou nebylo vypsáno výběrové řízení a která nebyla zastupitelstvem nikdy
odsouhlasena, přestože provize za její plnění převyšovala 800 tisíc Kč. Ke získání takové zakázky stačila jen
slova J. Doubravy na zastupitelstvu: „ Pan David se velmi osvědčil při výstavbě domu s chráněnými byty i
opravě komunikací.“ (převzato ze zápisu ZO, nikde jsem nenašla, že ZO schvaluje mandátní smlouvu).
Dodatek k mandátní smlouvě – ještě jako starosta a poté člen finančního výboru pozapomněl své
kolegy informovat, že se do výdajové položky našeho rozpočtu bude muset zahrnout dalších 250 tis. vyplý‐
vajících z tohoto dodatku, který podepsal J. Doubrava těsně před komunálními volbami. Došlo sice
k částečnému snížení celkové odměny, ale proč ho podepisoval, když požadavky obce nebyly splněny? Proč
se toto nejdříve nerozporovalo? Díky tomuto dodatku musel finanční výbor a nový starosta ne přelomu
roku urychleně řešit složitou situaci. Protože obec už pravděpodobně nehodlá dále platit za nekvalitně od‐
vedenou práci, skončila celá věc u soudu.
Chybný odprodej pozemků na Zadní Telnici – dalších cca. 317 tis. Kč by obec měla zaplatit za po‐
chybení J. Doubravy při odprodeji pozemků, které obec dostala bezúplatným převodem a do roku 2012
nemá právo s nimi manipulovat. Že si tuto skutečnost při schvalování odprodeje neuvědomili zastupitelé,
se dá i věřit. Jsou to lidé, kteří chodí do práce a teprve, na rozdíl od starosty, ve svém volném čase se věnu‐
jí obci. Ale že o této skutečnosti nevěděl J. Doubrava, dnes už nikdo asi nevěří. Sám totiž kupní smlouvy
sepisoval a přímo v nich píše, že odprodává pozemky, které obec nabyla bezúplatným převodem…
Pronájem pozemku – bývalé zastupitelstvo odsouhlasilo pronájem pozemku (45 tis. m2 za cenu
1,‐Kč/1 m2). Dotyčný nechtěl cenu akceptovat a tak J. Doubrava uzavřel s tímto člověkem smlouvu o bez‐
úplatném pronájmu. A opět se neobtěžoval o tom nikoho informovat, že bude v rozpočtu chybět 45 tisíc,
no a co …?. Je také trochu záhadou, kam se z radnice tato smlouva poděla, nikdo jsme ji totiž nenašli. Prav‐
děpodobně zmizela stejně jako kronika obce. Dotyčný se však sám obrátil na zastupitelstvo a požádal ho o
narovnání tohoto vztahu.
Nepronajímání obecních pozemků v lyžařském středisku – J. Doubrava vždy tvrdil, že jde jen o bez‐
významné malé nudličky. Zastupitelé mu to bohužel léta věřili. Teprve až v loňském roce si s tím dala jedna
zastupitelka práci a zjistila, že ve skutečnosti tyto „nudličky“ mají přes 50 tis. m2. Na základě toho se vyvola‐
lo jednání, jehož výsledkem je zajištění několika desítek tisíc korun ročně do obecní pokladny.
A co nám pan Doubrava v obci také zanechal:
 Plynofikaci – ta se obci povedla, firma odvedla dobrou práci
 Kabelovou televizi – první firma ji udělala tak, že dodnes druhá řeší její „kvalitu“
 Přestavba ZŠ na byty – od samého počátku do některých zatéká a byty plesnivějí
 Renovace obecních bytů ‐ ta ale nebyla provedena z jeho dobré vůle, nýbrž z jejich katastrofálního
stavu
 Většinu obecních domů připomínající spíše domy z hororových filmů než bydlení pro lidi
 Nové chodníky – o ty se ale zasloužila především výstavba Dálnice D8, do které byly zahrnuty
 Nový dům pro seniory, do jehož oprav obec musela investovat a ještě bude muset investovat stati‐
síce, protože většina prací byla provedena nekvalitně
 „zlaté škopíčky“ v podobě nefunkčních domovních čističek odpadních vod, za které obec zaplatila
několik
milionů

19 | S t r á n k a
To jen pro nezasvěcené, aby věděli, jak může v praxi také vypadat, když se někdo řídí heslem: „Nakládej
s obecním majetkem, jako by byl Tvůj vlastní.“
Zkrachování firmy není u nás bohužel nic neobvyklého a vybrat špatnou firmu, to se může stát každému,
ale proč se J. Doubrava v případě ČOV alespoň nepřipojil k hromadnému trestnímu oznámení, jako to udě‐
lali starostové stejně postižených obcí? Co budeme dělat s penzionem pro seniory, který se slávou před 3
roky pan Doubrava otvíral? Přestože jde o nový objekt, ještě před jeho otevřením byly problémy s jeho
funkčností a obec již musela statisíce investovat do oprav (např. terasy, okna, střecha) a další nemalé pení‐
ze bude muset ještě investovat. A proč? Nejsou záruky? Ptá se někdo oprávněně. Nejsou – firma již opět
neexistuje... Pan Doubrava se vždy veřejně vyjadřoval v tom smyslu, že nechápe, proč si někdo musí nají‐
mat firmy z druhého konce republiky, proč nepodporuje firmy ze svého regionu. Do jaké míry to myslel
vážně, nevím, protože firma na ČOV byla z Brna, její partner z Plzně, položkový audit k FVE nám museli dě‐
lat na Moravě a penzion pro seniory pro změnu od Karlových Varů, okna v něm máme ze Slovenska a tak
bych mohla pokračovat.
Kdyby pan Doubrava pracoval tak, jak mluví, nemusela by obec platit statisíce za jeho pochybení a nemuse‐
la by teď spoustu věcí vůbec řešit. Nesouhlasím však s názorem některých, že za vše může Doubrava. Kdyby
především kontrolní výbor pod vedením paní A. Pocové pracoval tak jak má, mohlo se na řadu pochybení a
opomenutí přijít včas. Nevím, od kdy se práci říká setrvalá palba a hysterie proti staronovým zastupitelům,
resp. proti Severočechům. Mají se snad noví zastupitelé tvářit, že nic nevidí, že se nic nestalo? Jsem ráda,
že se věci začaly řešit a věřím, že nový starosta bude pro obec pracovat nejen na oko, že víc než článkům do
novin a řešení mezinárodní situace na druhém konci světa, se bude opravdu zabývat problémy v obci.
Jana Kurtová
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Čtenáři si mají možnost knihy
půjčit každý čtvrtek od 14 –
17 hodin

Radnice zjednala pro
zájemce z řad obyvatel a
chatařů na červen kontrolu komínů a případné
vymetení. Vzhledem k
tomu, že zájem byl
značný, budeme tuto
nabídku opakovat

odpady ....... vždy do konce
čtvrtletí
psi.............................. do
15.2.2011
Pronájem pozemků.... do
30.9.2011

V nejbližší době bude u radnice přistaven kon‐
tejner na malé elektrospotřebiče jako
fény, toustovače, kulmy, šlehače, mixéry apod.
Dále bude možné uložit nefunkční, ale celé zářiv‐
ky a žárovky. Baterie máte možnost odložit do
kontejneru umístěného na chodbě radnice.

úterý a čtvrtek 11.00 – 14.00 hodin
sobota 9.00 – 11.00 hodin

půjčení tepovače..........180,-Kč/den
nebo
...........300,-Kč/víkend
využití malotraktoru ........36,-Kč/15min
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