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ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
využiji posledního čísla Telnického zpravodaje v tomto roce ke shrnutí prvního
roku práce úřadu obce, Zastupitelstva obce, ale i mé osoby jako starosty. Sami při
čtení zhodnoťte, zdali se v naší obci udělalo dost na to, aby byla většina občanů spokojená. Obecní úřad v zastoupení paní Konečné a paní Tůmové podle mého posouzení pracoval velmi dobře, neboť nebyla jediná výtka ze strany občanů. Pracovaly
tak, že vždy odcházeli spokojeni. Zastupitelstvo obce pracovalo dobře, dá se říci,
v republikovém rekordu co do počtu jednání (bylo jich celkem 13, za celé předchozí
4leté volební období jich bylo pouze 26). To poukazuje na to, že příprava podkladů
na schůze byla velmi náročná nejen časově, ale i obsahově. Přiznávám, že zasedání
nebyla vždy vedena plynule, neboť je dán prostor pro diskusi ke každému bodu programu zvlášť. Ale pevně věřím, že časem společně dospějeme k tomu, aby se organizace a vedení schůzí zlepšila.
Žádnou část obce od Adolfova přes Telnici, Liboňov a Varvažov neopomínám
několikrát během roku navštívit, abych si promluvil přímo s lidmi o potřebě, jak zajistíme zimní údržbu, opravu místních komunikací, svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu aj.
Na hodnocení práce veřejně prospěšných zaměstnanců v obci už bylo napsáno i řečeno dost, ale dle informací od obyvatel, si dovolím poznamenat, že Vaše spokojenost je značná. Nerad bych se musel s některými z nich loučit, pokud je u Úřadu
práce
neobhájím.
V důsledku toho, že se v obci vyskytují problémy s majiteli pejsků, kteří si je při
venčení nehlídají a dokonce je nechávají volně pobíhat bez dozoru, se na jaře příštího roku chystám vydat obecně závaznou vyhlášku, která stanoví pravidla pro volný
pohyb psů na veřejném prostranství /budou zavedeny i sankce a kontrolní činnost/.
V jiné části tohoto zpravodaje uvádím konkrétně, co se v obci za 1. rok udělalo a co
nás čeká. Některým kritikům se to bude přesto zdát málo, ale jde především o ty,
kteří sami pro obec doposud nic neudělali a nedělají. Věřte, že mou snahou bude
vždy, vést obec ke spokojenosti Vás většiny i přes neobjektivní a jednostranné hodnocení práce zastupitelů, jednoho z lídrů opozice.
Všem občanům obce Telnice přeji během vánočních svátků pohodu a do Nového
roku
2012
hodně
štěstí,
zdraví
a
spokojenosti.

24. prosince 2011 ve 13.00 hodin Vás srdečně zvu
na tradiční setkání u ,,Vánočního stromu“.
Rudolf Fiala, starosta obce

3|Stránka

Vítání občánků. Vítání telnických občánků
jsme přemístili do kulturní místnosti v Pensionu
pro seniory, kde je velice pěkné a příjemné
prostředí, které je vhodné pro tento účel slavnosti.
Výstavba nové autobusové zastávky na
,,Konečné autobusu“. V důsledku velkého
množství sněhu loňské zimy došlo ke zničení
střešní konstrukce. Novou zastávku vyrobil a
na původní místo instaloval pan István Kurta.
Zabezpečení vchodu do mateřské školky.
Pro vyšší bezpečnost všech návštěvníků mateřské školky jsme nechali nad vchodem zabudovat přístřešek, který ochrání před případným pádem rampouchů.
Oprava čističky odpadních vod v mateřské
školce. Po zimní sezóně jsme na jaře 2011
vlastními silami a zanedbatelnými prostředky
opravili vzduchovou část a ovládání časového
řízení chodu na ČOV v mateřské školce.
Telnice má kotce pro psy v ústeckém útulku. Díky správnému a moudrému rozhodnutí
některých zastupitelů, si obec pronajala kotce
v útulku pro psy v Ústí nad Labem. Usnadní to
práci těm, kteří se musejí ze zákona postarat o
odchyt a psa bezproblémově umístit. Kotce
jsou pronajaty na dobu pěti let.
Rekonstrukce ,,Rakouského pomníku“ ve
Varvažově. Nastal nejvyšší čas na totální rekonstrukci a restaurátorské práce, aby se stihly
do 200. výročí bitvy v roce 2013. Zdaleka není
jisté, zda dotace od kraje postačí na pokrytí
jednotlivých etap. Předpokládané celkové náklady jsou ve výši cca 2,5 milionu korun, na
kterých se částečně podílí i obec. Letos to byla
částka cca 600 tis.Kč.
Výměna střešní krytiny na nájemním domě
č. 11 a na restauraci Stará pošta. Oba objekty už dlouhodobě volaly po totální rekonstrukci
střešní krytiny a hromosvodů. Oprava hromosvodů je plánována na jaro 2012.
Totální rekonstrukce 5 bytů v nájemních
domech č. 60, 56 a 96 ve Varvažově a
koupelna v domě č. 37 na Telnici. Za nezbytnou opravu jsme považovali byty, které
opouštěli bývalí nájemníci a do opravených
bytů se stěhovali noví.
Znovuotevření restaurace ,,Cafe Max“. Díky
novým nájemcům se můžeme opět těšit na to,
že celý objekt bude využíván pro nás všechny
ke společenským akcím. Další vytápěné prostory mohou pak sloužit pro místní hasiče jako
zázemí pro klubovou činnost a útočiště pro
výjezdovou jednotku, aby se měla, kde vykoupat a převléknout. Obřadní místnost v zimě
slouží jako tělocvična pro ženy.
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Nové zabezpečovací zařízení na Sauně a
v Penzionu. Nový zabezpečovací systém byl
instalován na objektu ,,Penzion“, do kterého je
zabudován i nový systém ochrany pro seniory,
který umožní přivolání rychlé záchranné služby.
Zateplení půdního prostoru v Penzionu.
Byla potřeba snížit náklady na vytápění, což se
zajistilo zateplením půdního prostoru, opravou
a seřízením oken a balkónových dveří.
Služba obvodního lékaře v místní ordinaci
byla vyřešena novou smlouvou, která zajistí
zvýšení dostupnosti lékaře v obci tak, že lékař
ordinuje každý týden v pondělí.
Získání dotace pro místní lidovou knihovnu
na modernizaci PC a internetu pro seniory.
V rámci získané dotace byla provedena modernizace vybavení PC a instalace internetu
jak pro knihovnu tak i pro využívání seniory
během týdne.
Dokončení prodeje 4 pozemků na Liboňově.
Mnoho vleklých žádostí o odkoupení obecních
pozemků obce bylo po vyřešení sporů mezi
katastrálním úřadem a geometrů v otázkách
digitalizace katastrálního území, již konečně
dovedeno k oboustranné spokojenosti žadatelů
i obce.
Oprava vodního propustku a místní komunikace u Penzionu Tereza. Na základě
oprávněné žádosti byla opravena místní komunikace a vodní propustek pod Penzionem
Tereza, díky vzájemné dohodě a spolupráci
obce, Ski areálu s.r.o. a manželů Kušejových.
Výroba a umístnění letního altánku pro seniory. Potřeba seniorů si nejen v letních měsících posedět na čerstvém vzduchu, nás vedla
k vybudování altánku na vhodném místě blízko
penzionu. Výrobu a instalaci provedl pan Roman Matiáš a zaměstnanci obce položili zámkový chodníček.
Poskytnutí příspěvku na fasádní barvy na
RD
p. Válkovi, Vlachovi
a Uličnému.
V rámci zkrášlování vzhledu obce byl poskytnut příspěvek na fasádní barvu těm, kteří si na
vlastní náklady opravili fasádu. V příštím roce
budeme i nadále tento příspěvek po splnění
určitých podmínek poskytovat. Děkujeme
všem, kteří se do tohoto projektu zapojili.
Přípravné práce k legalizaci provozu ČOV –
stavební povolení a kolaudace. Po výběrovém řízení, které proběhlo koncem listopadu,
bude zahájeno řízení pro získání stavebního
povolení, které povede ke kolaudačnímu rozhodnutí o provozování ČOV.
Malá rekonstrukce velké zasedací místnosti
na radnici OÚ. Pro zvýšený zájem občanů na
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veřejně přístupných jednáních Zastupitelstva
jsme prováděli schůze v místním kinosále, kde
ne vždy byly vyhovující podmínky. Byli jsme
proto nuceni zrekonstruovat obecní zasedací
místnost.
Konečné práce na návrhu změn Územního
plánu obce Telnice č. 2 a č. 4. Po mnoha
jednáních, která vedla k dokončení návrhů
změn Územního plánu obce Telnice, bylo dohodnuto, že změny se uskuteční v první polo-
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vině roku 2012. Na změny čekají jak investoři
nových sedacích lanovek na Zadní Telnici, tak
i řadoví občané, kteří chtějí na Telnici stavět
nové RD.
Prodej trafostanice a pozemku ČEZu a. s..
Nabídka ČEZu byla podmínkou pro investici
do vlastní technologie na potřebné posílení
elektrického výkonu v celém areálu zimního
střediska, který se bude rozšiřovat a modernizovat.

„Je spousta jiné práce, která není vidět, ale byla vždy vedená k prospěchu naší
obce“.

Plesy, které byly plné zábavy: pyžamový, rybářský,
hasičský, sportovní, obecní a maškarní.
Akce pro děti: Mikulášská nadílka, dětský den,
pálení čarodějnic.
Různé turnaje a soutěže: fotbalový, nohejbalový,
šachový ale i dřevorubecké klání, uhelný muž a
překrásnou letní neckyádou. Dále hasičské soutěže a letní soustředění pro nejmladší na fotbalovém
hřišti. Ale i pěknou drakyádu a lampionový průvod
pana Petra Dvořáka.

Myslím si, že naše akce nám může
kdejaká obec závidět. Z toho je vidět, že
naše obec žije a proto všem sponzorům
a organizátorům, chci touto cestou
jako starosta obce moc poděkovat a
upřímně si toho velice vážím!!!
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Realizaci výstavby: nového hřiště v mateřské
školce. Na rozsahu těchto prací bude záležet
výše schválené dotace a příspěvku obce.
Výběrové řízení: na projektovou dokumentaci
k realizaci rekonstrukce bývalé knedlíkárny na
nájemní byty a na rekonstrukci topného systému v objektu restaurace ,,Café Max“ pro nezávislost na knedlíkárně.
Postupná výměna: plastových oken a dveří
v nájemních bytech, dále výměna střešní krytiny a oken na domě MŠ.
Žádost
o
dotaci:
na
rekonstrukci
,,Rakouského pomníku“ a opětovná žádost na
opravu dvou kapliček –Varvažov a Liboňov.
Oprava kostela je připravována dle finančních
možností.
Zahradnické úpravy: u penzionu pro seniory
a umístění několika laviček na vhodných místech po obci.
Oprava: přístupových cest k nájemním domům
a vybavení obecních domů vhodnými hasicími
přístroji pro případ potřeby.
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Realizace: Změn č.2.a č.4 Územního plánu
obce Telnice pro další rozvoj obce a Ski areálu
na Zadní Telnici.
Veřejné osvětlení: Výměna neekonomických
a realizace nových lamp.
Oprava komunikací: Podali jsme žádost o
opravu komunikace vedoucí na Liboňov. Opětovně budeme jednat o výměně zábradlí a
svodidel vedoucích na Zadní Telnici /oprava je
nedostačující/.

Určitě je to jen část toho, co chceme
v obci vybudovat a opravit. Vše závisí na tom, jaké zvolíme priority pro
jejich realizaci. Nemálo bude záležet
na výši finančních prostředků
z dotací a plnění obecního rozpočtu.

,,Sečteno a podtrženo“: K nepřesné informaci Bc. Jany Kurtové, která uvedla, že se
prodaly pozemky na Zadní Telnici za 317 tis. Kč. Ve skutečnosti se jednalo o částku
ve výši 237 tis. Kč, ale jednáním s úřadem pro Zastupování státu ve věcech majetkových, byla konečná cena stanovena znaleckým posudkem na 125 tis. Kč, které obec
musela vrátit. Skutečná cena byla tedy o 112 tis. Kč nižší. Jak vidíte je mezi skutečnou cenou a částkou, kterou uvádí paní Kurtová rozdíl 205 tis. Kč.
Reakce na ,,Postřehy“ pana Hřebíka:
dovolím si reagovat takto: samozřejmě, že má opozice právo hodnotit ze svého pohledu, jak byla vedena volební kampaň. Na samém začátku měly všechny kandidující
strany stejnou šanci přesvědčit občany Telnice o úmyslu, jak chtějí obec vést. Pan
Hřebík jistě neopomene zkritizovat vše, co se v obci děje, ale nikdy neprojevil zájem
pro obec pracovat /kdo nic nedělá, ten nic nezkazí, že/. Pane Hřebíku, rád přijmu
kritiku, ale jen takovou, která bude opodstatněná a pravdivá.
Výzva: Občanům, ale i zastupitelům obce jsme ochotni poskytnout přesné informace a veškeré dotazy vysvětlit na obecním úřadě, při osobním jednání nebo po telefonické domluvě kdykoliv
,,Nebojte se a přijďte“ - jsme příjemní a laskaví.
Rudolf Fiala, starosta obce
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Jak si jistě mnozí z vás všimli, v letošním roce došlo k rozsáhlé rekonstrukci bytového
fondu. Důvodem byl zvýšený pohyb nájemníků v jednotlivých bytech. Týkalo se to zejména
uvolněných bytů, které si vyžádaly větší opravy. V bytech ve Varvažově č. p. 56 jsme se roky
potýkali s vlhkým zdivem, proto po jejich uvolnění bylo nasnadě je dát do pořádku. Ve
spodním bytě bylo nutné provést kompletní výměnu podlahy, rekonstrukci koupelny a sanaci
omítek. Plíseň ze spodního bytu pronikla i do bytu nad ním a tam bylo také nutné provést
opravu poškozených omítek. V obou bytech jsme nahradili stávající gamaty rozvodem
topení. K odvlhčení domu bylo potřeba odvést dešťovou vodu od domu. Toto opatření
pomohlo vysušit obvodové zdivo. Tyto práce prováděly odborné firmy. Celková investice v
tomto domě stála 309.000,-Kč.
Po odstěhování nájemníka z domu č. p. 97 ve Varvažově bylo zjištěno, že nájemník
nestihl dodělat schválené rozšíření bytu o část půdního prostoru, proto bylo nutné toto
dokončit pro předání novému nájemníkovi. V tomto bytě byly také vyměněny stávající
gamaty za rozvod plynového topení. V dalším bytě byla také provedena rekonstrukce
elektroinstalace. Investice ve výši 165.000,-Kč.
Výměna uhelného vytápění na plynové byla realizována také začátkem roku v bytě ve
Varvažově č. p. 60 – investice 69.000,-Kč. V domě byly v prosinci vyměněny nevyhovující
vchodové dveře za plastové.
Dalším uvolněným bytem k opravě byl byt v Telnici č. p. 37, kde byla nutná
rekonstrukce koupelny a poškozeného zdiva. V tomto domě byla doinvestována celková
výměna oken z prosince 2010, které byly v dezolátním stavu. Investice 103.000,-Kč
Na podzim jsme vyměnily střešní krytinu na domě č. p. 11 v Telnici a arkýřová okna
nahradili střešními. Celková letošní investice na výměnu střechy činila 120.000,-Kč, kdy
doplatek ve výši 110.000,-Kč bude uhrazen počátkem nového roku.
V létě bylo vyměněno 25 podružných vodoměrů – investice 20.000,-Kč. Další
vodoměry budou vyměněny v příštím roce.
Většina oprav a rekonstrukcí byla prováděna zaměstnanci obce, ale i šikovných
nájemníků.
Jsou prováděny výměny dosloužilých bojlerů a i další drobná údržba obecních domů.
Nájemníkům, kteří v minulosti pořídili do obecního bytu za vlastní prostředky výměnu
oken a topení, byly tyto finance vráceny. Jedná se o výměnu oken ve 4 bytech a pořízení
topení ve 2 bytech. Celkově byla nájemníkům proplacena částka 220.000,-Kč
Vyměnily jsme také nefunkční zvonky v domech ve Varvažově 56 a Telnici 37 za
31.000,-Kč
Ve většině obecních domů byl po dohodě jmenován domovní důvěrník pro zlepšení
komunikace s radnicí a k pružnějšímu řešení vzniklých problémů – těmto ochotným lidem
děkuji.
Pro příští rok počítáme s výměnou střešní krytiny a oken v podkrovních bytech na
budově s mateřskou školkou, kam zatéká a je nutná i oprava římsy. Na tuto akci bude
vypsáno nabídkové řízení, tak jako u všech větších investic, nicméně předběžný odhad
investice je 500.000,-Kč. Toto je poslední střecha bytového fondu, která ještě nebyla
rekonstruována a nelze ji již déle odkládat.
Ve 2. polovině roku bude naší snahou provádět i výměnu oken, která se bude odvíjet
od finančních možností.
Nadále budou v obecních bytech probíhat pravidelné kontroly stavu bytů, které odhalí
nedostatky, ale i způsob užívání jednotlivým nájemníky, který není vždy v pořádku a
nájemník se musí postarat o nápravu. Řada nájemníků si stále myslí, že jim vše v bytě
opraví nájemce a nájemník pouze bydlí. Chtěla bych touto cestou apelovat na nájemníky
obecních bytů, že o byt je nutné se starat a udržovat jej, nikoli jen odbydlovat, jak je patrné z
některých kontrol. Ale na druhou stranu je spoustu bytů, o které se nájemníci starají, na
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které je radost pohledět .
Neustálým bolístkem je úklid společných prostor, který je pro některé nájemníky
problémem a i nadále bude tento úklid namátkově kontrolován podle rozpisu služeb
jednotlivých partají.
Začátkem roku proběhnou revize plynových zařízení, na které budou nájemníci včas
upozorněni.
Radnice nadále umožňuje nájemníkům na požádání v bytech se zachovanými
komíny připojení krbových kamen za předpokladu, že si nájemník uhradí vyvložkování
komínu z vlastních prostředků. Stále trvá možnost požádat o povolení výměny oken na
vlastní náklady, kdy tato investice bude v budoucnu nájemníkovi vrácena.

Do Nového roku přeji všem pohodu, klid a vzájemné porozumění
Iva Konečná

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Petru Dvořákovi,
který spolu se svou paní uspořádal pro děti nejenom z mateřské
školky podzimní drakyádu a lampiónový průvod.

CZECH POINT na radnici již funguje

od letošního roku píši kroniku naší obce. Chci v ní zachytit co nejvíce událostí, které
se v naší obci staly, napsat o lidech, kteří dosáhli něčeho významného, o tom, co
nového se našich končinách postavilo, co se opravilo apod. Proto prosím vás, kteří
byste chtěli do kroniky něčím zajímavým přispět, neváhejte a napište nebo zavolejte.
Ráda se s vámi sejdu a váš příspěvek vložím do kroniky.
V letošním roce se například opravilo dost fasád domů. Pokud máte někdo fotografie vašeho domu "před a po" opravě, prosím o jejich zapůjčení. Stejně tak prosím všechny spolky a sdružení v naší obci, aby mi zaslaly nějaké informace o jejich
činnosti v letošním roce.
E-mail: matiasova.lenka@seznam.cz
Tel.: 724 073 239
Na závěr bych Vám chtěla popřát příjemné prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok 2012.
Lenka Matiášová
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. 47 274
4923.
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Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Telnického zpravodaje jsme si povídali o životě Hieronima hraběte ColloredoManfelda, jednoho z vrchních velitelů spojeneckých vojsk v bitvě u Varvažova.
Pojďme si dnes vyprávět o bitvě, ke které došlo na území naší obce 17. září 1813. K tomu se však musíme vrátit o nějaký čas zpět před bitvu, a to do roku 1812, před začátek ruského tažení. V této době lze spatřit
počátek utváření nové protifrancouzské koalice. 9. ledna 1812 francouzské jednotky okupovaly švédské Pomořansko, aby ukončily ilegální obchod mezi Velkou Británií a Švédskem, který narušoval kontinentální systém.
Tehdejším švédským králem byl Jean Baptiste Jules Bernadotte, bývalý Napoleonův maršál, který však odmítal
být pouze Napoleonovým poskokem. Švédské majetky byly zkonfiskovány, švédští důstojníci a vojáci byli
zajati. V odezvě na toto dění Švédsko vyhlásilo neutralitu a podepsalo dne 5. dubna tajnou dohodu s Ruskem
proti Francii a dvojstátí Dánsko-Norsku. Švédsko před určitou dobou ztratilo území Finska a tak bylo Norsko
pro Bernadotta zajímavým územím jednak z důvodů možné obrany Švédska tak i obchodních. Později až 18.
července smlouva z Orebra formálně ukončila válku mezi Velkou Británií a Švédskem a Ruskem. Švédsko se
neúčastnilo ruského tažení, ale dá se říci, že Rusům Bernadottovy rady pomohly při obraně proti Francouzům.
Nyní se překleneme přes ruské tažení, které by bylo na samostatné vyprávění, a přeneseme se k 30.
prosinci 1812, kdy byla v Tauroggenu ( dnešní Tauragé v Litvě) podepsána Tauroggenská dohoda. Tuto dohodu
podepsal generál poručík Ludwig Yorck von Wartenburg ( za pruské jednotky, které byly přinuceny na základě
mírové smlouvy z Tilsitu následovat francouzskou Grande Armée během tažení do Ruska) a za ruskou generál
Hans Karl von Diebitsch. Reakce na mírovou smlouvu z Tilsitu přinutila některé Prusy opustit svoji armádu, aby
se vyhnuli službě pro Francouze, jako Carl von Clausewitz, který se připojil k Rusům. Když Yorckův přímý nadří‐
zený maršál MacDonald ustoupil před sborem Diebitscha, Yorck se cítil izolovaný. Jeho povinnost jako vojáka
byla prorazit, ale jako pruského patriota byla daleko obtížnější. Musel posoudit, zda byl příznivý moment pro
zahájení války za osvobození a jaké by mohlo být nadšení jeho nižších důstojníků. Yorck si nedělal žádné iluze,
pokud jde o zachránění své hlavy a vyjednával s Clausewitzem. Úmluva o příměří v Tauroggenu podepsaná
Diebitschem a Yorckem, "neutralizovala" pruský sbor bez souhlasu svého krále. Zpráva byla v Prusku přijata
s nejdivočejším nadšením, ale pruský dvůr v obavě o ztrátu své tváře odeslal rozkaz o suspendování Yorcka do
té doby, než o něm rozhodne vojenský soud. Diebitsch odmítl nechat posly projít jeho linie a generál byl nako‐
nec zproštěn obžaloby, když smlouva z Kalische (28. února 1813) definitivně převedla Prusy na stranu spojenců.
Ve vidině příležitosti v historické porážce Napoleona, Prusko znovu vstoupilo do války, prohlašujíce křížovou
výpravu německého osvobození od napoleonské Francie. 3. března po tom, co Velká Británie souhlasila se
švédskými požadavky vůči Norsku, Švédsko vstoupilo do koalice s Velkou Británii a vyhlásilo válku Francii.
Tím byly položeny základy šesté koalice, kterou tvořily Rusko s Pruskem, následováni Velkou Británií a
Švédskem a na pyrenejském poloostrově Španělsko a Portugalsko.
V tuto dobu Rakousko zastávalo neutralitu a vyčkávalo, jak
se situace bude vyvíjet. Napoleon přísahal vytvoření nové armády,
tak velké jako poslal do Ruska. Tak narychlo postavil své síly, aby je
mohl poslat na východ, kdy celkové počty dosáhly 400 000 mužů.
V následných bitvách u Lützenu (2. května) a Bautzenu (20 – 21.
května 1813) způsobil spojencům ztráty 40 000 mužů. Dne 4. června
1813 deklarovaly válčící strany příměří, které trvalo do 13. srpna,
během této doby se obě strany snažily obnovit svoji sílu, protože
celkové ztráty činily od dubna téměř čtvrt miliónu mužů. Během této
doby jednání spojenců nakonec přivedla Rakousko do otevřené opo‐
zice vůči Francii (stejně jako Prusko, Rakousko vyklouzlo z nominální‐
ho spojence Francie v roce 1812 k vojensky neutrálnímu v 1813). Dvě
hlavní rakouské armády, které byly rozmístěny v Čechách a v severní
Itálii, přidávaly dalších 300 000 vojáků k spojeneckým armádám.
Celkem teď spojenci měli asi 800.000 frontových vojáků účastnících
se německého tažení a strategickou rezervu 350 000 vojáků.

Hans Ernst Friedrich Karl von Zieten –
pruský polní maršál ( 1770 ‐1848) ,
v době bitvy u Varvažova generál
jezdectva, velitel pruských sil, které
nejvíce operovaly v obvodu našich obcí

9|Stránka

Georges Mouton de Lobau – maršál Francie
( 1770 – 1838), v době bitvy divizní generál
a generální inspektor pěchoty, po porážce
Vandammova sboru u Chlumce velel narychlo
sestavenému francouzskému I. Sboru v bitvě
u Varvažova.

ZPRAVODAJ
Napoleonovi se podařilo přivést do regionu síly
v celkovém počtu 650 000 mužů, i když pouze 250 000 bylo
pod jeho přímým velením, 120 000 bylo pod velením maršála
Oudinota a 30 000 pod velním maršála Davouta. Rýnský spolek
doplnil Napoleona zbytkem sil s hlavním podílem Saska a Ba‐
vorska. Kromě toho jižní Muratovo Neapolské království a
Italské království Eugena Beauharnais přispělo 100 000 muži.
Ve Španělsku bylo stále dalších 150 – 200 000 vojáků zane‐
prázdněno odrážením španělských a britských sil v počtu
150 000. Takže téměř 900 000 francouzských vojáků stálo na
všech frontách proti téměř milionu spojenců ( nepočítaje stra‐
tegickou rezervu vytvářenou v Německu). Tyto počty jsou
poněkud zavádějící, protože většina německých vojsk na fran‐
couzské straně byla přinejmenším nespolehlivá, ne‐li připrave‐
na zběhnout ke spojencům. Tak je rozumné říci, že Napoleon
nemohl v Německu počítat s více než 450 000 muži. Fakticky
byl Napoleon přečíslen 1 ku 2.
Příměří bylo ukončeno bitvou u Grossberenu (23. srp‐
na) mezi spojeneckou prusko‐švédskou armádou vedenou
korunním princem Karlem Janem, dřívějším maršálem Francie
Jeanem‐Baptiste Bernadottem a francouzskými silami pod
velením maršála Oudinota. Napoleon doufal, že Prusy vytlačí
z koalice tím, že získá jejich hlavní město Berlín. Jeho záměr
však nevyšel, maršál Oudinot byl poražen a ustoupil směrem

k Wittenbergu. Napoleon následně maršála Oudinota odvolal z velení a velením pověřil hrdinu
z ruského tažení maršála Neye, kterému nařídil další útok na Berlín. Než však Ney vytáhl k dalšímu útoku, došlo
k bitvě u Katzbachu ( 26. srpna) mezi rusko‐ pruskou armádou pod velením polního maršála hraběte von
Blüchera a francouzskými silami pod velením maršála MacDonalda. Přestože MacDonald měl rozkaz chránit
hlavní část Napoleonovy armády před Blücherem, rozhodl se zaútočit. Avšak během útoku došlo k velkému
vzdálení jednotek od sebe, takže si nemohly navzájem pomáhat. Mezitím na zbytek MacDonaldových sil zaúto‐
čily spojenecké síly a přinutily Francouze s těžkými ztrátami ustoupit. Společně se ztrátou bitvy však došlo i k
oslabení strategických pozic.
Ve stejnou dobu Karel Filip kníže Schwarzenberg, vrchní velitel spojeneckých rakousko‐rusko‐pruských
sil zaútočil na maršála Saint‐Cyra, který se již dříve dle Napoleonova rozkazu opevnil v Drážďanech.
Napole‐
on druhého dne rychle a neočekávaně dorazil s posilami, přestože byl přečíslen 2 ku 1, zaútočil a podařilo se mu
otočit spojenecké levé křídlo, a následně porazit spojence. Téhož dne generál Vandamme obdržel rozkaz po‐
stoupit k Pirně, zde překročit Labe a pronásledovat ustupující spojence, společně s Vandammem postupovaly
Saint Cyrův a Marmontův sbor. Tak 29. srpna Vandamme s přesilou napadl ruské formace pod velením Oster‐
manna‐Tolstého, situace pro spojence byla velmi nebezpečná, pokud by Vandame zvítězil, mohli Francouzi
získat kontrolu nad krušnohorskými průsmyky. Avšak druhého dne se situace změnila, pruský sbor pod velením
Friedricha von Kleista napadl Vandammův zadní voj. Kleistovi se následně dostalo pomoci od spojených ra‐
kousko‐ruských sil, které útočily na čelní francouzské jednotky.
Dne 6. září obnovil maršál Ney postup směrem k Berlínu, kde u Dennewitz se střetl se smíšenými prus‐
ko‐rusko‐švédskými silami opět pod velením švédského korunního prince Karla. Po počátečním úspěchu Fran‐
couzů, způsobeném spíše špatným průzkumem, než taktikou, převzali iniciativu spojenci. Spojencům během
bitvy rovněž dorazily posily pod velením pruského generála Friedricha Wilhelma von Bulow, který rovněž pře‐
vzal velení spojenců. Bernadotte se svými Švédy obešel francouzské levé křídlo a Francouzi byli s velkými
ztrátami zatlačeni zpět.
V důsledku této bitvy Bavorsko zastavilo svoji další účast v tažení po boku Francie a ostatní německé
státy váhaly s podporou francouzského císaře.
V tuto dobu armády, které se účastnily bitvy u Chlumce byly rozloženy po místě bojiště a zaujímaly dal‐
ší postavení. Dne 15. září vydal kníže Schwarzenberg rozkaz k posílení zajištění úpatí hor. Tohoto úkolu se zhos‐
tili Prusové pod velením generála Kleista, kteří mimo jiné obsadili Přední Telnici, Varvažov a Žandov. Dne 16.
září francouzská jízda zahájila útok na Petrovice, odkud donutila Prusy ustoupit až k Nakléřovu. Odpoledne se
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obrana zastavila na horské silnici spojující Přední Telnici s Nakléřovem. V průběhu odpoledne se Francouzi sou‐
středili k útoku od Krásného Lesa. Kolem 16. hodiny byl napaden Kleist u Nakléřova, zde se Prusové statečně
drželi, avšak s těžkými ztrátami. V podvečer se jim podařilo stáhnout do Přední Telnice, kde se na silnici opevni‐
li. Zrána 17. září počal francouzský útok směrem na Přední Telnici, kde se Prusové bránili až do odpoledních
hodin, z okolních lesů nastupovaly další a další francouzské jednotky, které hrozily jejich obklíčením a tak se
Prusové stáhli směrem k Chlumci. Francouzi obsadili Horní i Dolní
Varvažov, Dělouš, před tím Strážky a Užín. Colloredo – Masfeld,
který stál se svým sborem u Střížovic zpozoroval, že se chystá stej‐
ný útok jako při bitvě z 30. srpna a tak se rozhodl útočit proti le‐
vému křídlu nepřítele. Nejdříve se svým sborem postoupil ke vsi
Podhoří, kde vyčkal na posily. Odtud začal ostřelovat Žandov a
Varvažov, který pak pěchotou napadl, zde ukořistil tři francouzská
děla a orla (Orel – zakončení žerdi francouzské vlajky, orly přidělo‐
val jednotkám osobně císař Napoleon, ztráta znamenala stejné
jako v jiných armádách ztrátu praporu). Další rakouské jednotky
útočily ve směru od Všebořic na Knínice. Odtud společně
s Colloredo – Mansfeldem dále útočili na Přední Telnici, kolem 5.
hodiny odpolední byl znatelný průlom ve francouzských liniích.
Kolem 18. hodiny sílící déšť přešel v liják, což znemožnilo proná‐
sledování Francouzů ( déšť byl tak silný, že zhasínal oheň na pán‐
vičkách pušek) a tak nechal Schwarzenberg boj zastavit. Pouze dvě
brigády, jedna rakouská, druhá pruská a dva rakouské pěší pluky,
pokračovaly v pronásledování nepřítele. Pěší pluky se nakonec ve
Varvažově spojily s pruskou Ziethenovou brigádou a nadšeně se
vítaly. Porážka Francouzů byla toho dne dokonána. Prusové noco‐
vali u Žandova a jižně od Přední Telnice a Rakušané na Varvažově.
Ruské oddíly během noci znovu obsadili Telnici.
Druhého dne počal generál Ziethen dělostřeleckou přípravu u
Přední Telnice, která byla zpočátku
Vojín Janoušek se ve Varvažově zmocnil
francouzského orla
Francouzi opětována. Následně počal postupovat k Žandovu. Protože se nesetkali s vážnějším odpo‐
rem, Schwarzenberg usoudil, že Francouzi odtáhli a zanechali zde jednotky pouze pro krytí ústupu. Proto nařídil
další útok směrem na Knínice, Malé Chvojno, Ždár a Bánov. Zde však narazil na silné francouzské pozice na
kopci za Knínicemi, které však neútočily. Jelikož po celé linii nedocházelo k francouzským protiútokům, nechal
Schwarzenberg ve 3. hodiny odpoledne útok zastavit.
Teprve 19. září při rozednění byl ústup Francouzů zcela jasný.
Spojenecká vojska v našem kraji pak tábořila až do počátku října, avšak k žádným dalším válečným udá‐
lostem nedošlo.
Ztráty Francouzů v bitvě u Varvažova činily přibližně 2000 mužů, mezi nimi generála Creutzena, 1 orla,
7 děl. Spojenci měli 200 mrtvých a 300 raněných.
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Blíží se konec roku a s ním obvyklé bilancování. Protože jsem ve svém minulém
článku bilancoval první pololetí letošního roku, budu se zabývat obdobím následujícím.
Jelikož jsem, jako jeden z mála, stálým návštěvníkem konaných zastupitelstev obce,
mohu si dovolit malý komentář. Určitě je třeba kvitovat mírný pokrok v řešení otázek,
týkajících se prodejů a pronájmů pozemků. Při projednáváních se zmatkuje o něco
méně a je znát, že u některých „probíraných“ pozemků alespoň část zastupitelstva ví,
o které se jedná.
Bohužel u řešení podstatných věcí je patrná nepřipravenost většiny zastupitelů a stále více nabývám dojmu, že se nejspíš tato situace, alespoň ve stávajícím složení zastupitelstva, nezmění.
Navíc přibývají zvláštní situace, o kterých se ani návštěvník zastupitelstva nemá šanci dozvědět. Například tím mám na mysli věnování více jak 250 tis. Kč do rekonstrukce obecních bytů dětí p. Kubíka a pí. Pocové.
Přestože byly vzneseny dotazy za strany opozičních zastupitelů na takovouto vysokou sumu (dotaz byl zaslán oficiální cestou), nebylo p. Kubíkem, ani p. Fialou podáno
vysvětlení.
Díky takto vynaloženým penězům byly vyčerpány veškeré finanční prostředky (pro
bytový fond) a to až do konce roku (jak uvedla v minulém zpravodaji i pí. Konečná).
P. Fiala se taktéž v minulém zpravodaji zmínil o tom, že obnovu bytového fondu nelze udělat v jenom roce a že je tu závislost na toku finančních prostředků. Obávám
se, že při takovémto řekněme odtoku peněz se stav bytového fondu jen tak vylepšovat nebude.
Ve svém článku se p. Fiala dále zmínil i o snaze zadávat malé zakázky pro místní
podnikatele.
Toto předsevzetí má drobnou vadu na kráse.
Zakázky, které byly realizovány p. Kubíkem a Matiášem, jsou předražené nebo dokonce zcela nesmyslné ( např. oprava oken prováděná p. Matiášem byla dražší, než
by stála okna nová).
O hospodáři na svém místě si musíme své pomyslet i v případě pronájmu „Velké konírny“, kdy 2 měsíce měl tyto prostory k dispozici p. Matiáš (jako budoucí nájemce)
bez toho, aniž by platil byť minimální částku za využívání. Tento velmi nestandardní
přístup byl místostarostou komentován slovy „nebylo to úplně košér“.
Blíží se nám konec roku, jak jsem již předeslal, a telnická pokladna se dostává do
červených čísel. Běžnou praxí vedení obce je vydávání finančních obnosů bez vědomí finančního výboru (např. sněhová fréza za bezmála 50 tis. Kč). Ti se tak dostávají do celkem nezáviděníhodné situace, protože o „utrácení“ p. Fialy se dozvídají až
z nových položek v účtech………
A co opozice? Hází klacky pod nohy? Určitě ne, ba naopak!
O tom, že aktivity opozice jsou přínosné a ku prospěchu obce hovoří například:
-

P. Fiala byl opozicí donucen k tomu, aby byla vypisována výběrová řízení nad
100 tis. Kč. To se povedlo přes to, že tak nemusel činit do částky 2 mil. Kč
(všichni jistě víme, že výběrová řízení snižují ceny příslušných služeb a eliminují korupční prostředí).
Pozn. Jenom dobře, že v chystané novele zákona o obcích bude zakotvena
povinnost zveřejňování smluv přesahujících výdaj 50 tisíc Kč.
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Podařilo se nám změnit smluvní podmínky pro legalizaci ČOV, kdy jsme na
poslední chvíli zabránili odsouhlasení nevýhodné smlouvy, která řešila pouze
dílčí (jednodušší) část realizace legalizace ČOV – prostě a jednoduše potřebujeme, aby zvolená projekt. inženýrská organizace garantovala dotažení akce
ČOV až ke kolaudaci .
Výtečně připravil Ing. Chaloupka podklady pro zvolení pojišťovny pro pojištění
majetku obce. Přes odpor a lobování p. Fialy (snažil se preferovat HVP a dokonce prosazoval tajné hlasování) byla schválená nejvýhodnější Generalli .
Snažíme se podpořit petici občanů Liboňova o potřebě doinstalování několika
lamp na silnici právě do Liboňova (např. děti jsou nuceny ve tmě chodit ráno
do školy a při stále větším počtu jedoucích aut v tomto úseku se stává neosvětlená vozovka nebezpečnou) . Ze strany vedení obce (např. p. Kubíkem)
byla tato potřeba zpochybňována. Podporu samozřejmě nevzdáváme, protože
se jedná především o bezpečnost našich spoluobčanů.
Naopak kriticky se stavěla opozice při prosazování zájmů jednotlivců (vedení
obce uvažuje o vyplacení částky více jak 200 tis. podnikateli, který tyto peníze
investoval do zařízení majetku obce, aniž by o tomto záměru obec informoval
a aniž by měl toto s obcí smluvně ošetřeno) – pokud by tak obec učinila, jednalo by se jednoznačně o precedens

To není celý výčet pozitivních aktivit opozičních zastupitelů a jejich příznivců. I když
na druhou stranu jsou věci, které se nám bohužel nepodařily (např. nám nebyly přiděleny dotace na opravy kapliček). Přesto musím pochválit za výraznou aktivitu zastupitele TOP 09 a SNK-ED.
Již dříve jsem uvedl, že nás čekají v nejbližší době důležitá rozhodnutí jako je například využití prostředků z prodeje pozemků (viz. územní plán č.4) na „Zkratce“.
Je třeba zvážit, jaký způsob realizace prodeje těchto pozemků bude pro obec nejvýhodnější. Bude výhodné zasíťování pozemků? Jistě bychom neměli prodávat developerům, jak již dříve naznačil místostarosta p. Kubík.
Důležité je mít v tuto chvíli odhad nákladů, příjmů a určitou vizi, jak naložit se získanými prostředky. Starosta obce by takovou vizi měl mít a všechny nás s ní seznámit,
protože se týká nás všech.
Je logické, že tyto příjmy by měly být ku prospěchu všech obyvatel naší obce.
Opozice dlouhodobě prosazovala zavedení systému vyhodnocování a provádění
oprav bytové zástavby.
Již dlouho bylo slibováno, že bude realizován odhad nákladů na nejnutnější tzv. velké opravy na jednotlivých domech s obecními byty (p. Kubík s p. Heřmánkem to nazvali„techničáky“).
Na posledním zastupitelstvu prohlásil p. Kubík, že techničáky obecních domů jsou
hotovy. Žádám tímto o zveřejnění výsledků tzv. techničáků a z toho plynoucí pořadník oprav a rekonstrukcí. Lidé v obci by měli vědět, jak dalece bude obec finančně
zatížena, co bude přednostně opravováno kdy a nakonec i z jakých peněz.
Samozřejmě, že jsem se nemohl „dotknout“ všech problémů, které jsou před námi a
které je potřeba řešit.
S jistotou mohu slíbit, snad za celou výše zmíněnou opozici, že nadále jsme a budeme konstruktivní a tak jak by to udělal každý, budeme poukazovat na nepravosti, či
pouhý„šlendrián“.
Přeji všem poctivým lidem krásné Vánoce a do nového roku 2012 hodně štěstí
a zdraví
Martin Hřebík
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Rádi jsme Vás přivítali na
vánočním setkání seniorů při
hudbě a tanci v restauraci Cafe
Max, tentokrát netradičně se
zástupci obce a členy komisí.
Doufáme,
že
příjemně
strávený předvánoční večer
Vás potěšil.
Všem občanům přejeme
příjemné svátky a v Novém
roce pevné zdraví.
Za sociální komisi
Miloslava Mužíková

Mikulášská besídka
V neděli 4. 12. 2011 připravil telnický Sbor dobrovolných hasičů spolu s radnicí každoroční
Mikulášskou besídku. Děti nejprve pelášily do kina podívat se na pásmo pohádek a toté už je
čekal pestrý program na sále penzionu U Zeleného stromu. Když se všichni vyřádili, vešel
důstojně Mikuláš s andělem a tlupou nezbedných čertů. Letos byly všechny děti nejspíš
hodné, protože jich bylo téměř stovka a žádné si čerti neodnesli.
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Nastává všemi očekávaná
vánoční atmosféra, jen sněhu se
nám prozatím nedostává. Tak určitě
všichni tajně doufáme, že letošní
Vánoce nebudou na blátě.
Máme za sebou opět velmi
příjemnou druhou polovinu roku a
společně očekáváme, co nového
nám přinese blížící se Nový rok.
Během tohoto období se naše děti zúčastnily rozličných zábavných akcí, jako např. keramické dílničky, bruslení, loutkových představení ve školce, školního fotografování, teoretické dopravní výchovy ve školce za asistence Městské policie, programu
Zdravých zoubků za asistence studentek střední zdravotnické školy a jejich profesorky a mnoha dalších aktivit. Dále si pak užily výtvarného a pohybového kroužku, společných akcí s rodiči, jako například táboráku s opékáním buřtíků, podzimní drakiády,
kde pouštěly draky a soutěžily o nejkrásnějšího draka, soutěže o nejhezčí vydlabanou dýni, za kterou si odnesly krásné dárky v podobě hraček, podvečerního lampionového průvodu, kde na děti v závěru čekal sladký poklad a v neposlední řadě i výletu do Zubrnic, kde se seznamovaly s vánočními tradicemi a tvořily krásné výrobky.
Rovněž tak děti ve školce navštívil Mikuláš, čert a anděl a děti od nich dostaly sladké
balíčky, včetně adventních kalendářů. Předškoláci navštívili Základní školu Chlumec,
kterou si mohli prohlédnout a symbolicky se zúčastnit pomyslného vyučování. Také si
děti ve školce příjemně užily Loučení s létem – veselé posvícení, Bramborový den,
Den plný strašidel, Andělský den a spoustu další zábavy. Ještě nás s dětmi a rodiči
čeká akce Ježíšek s dárečky a společné vánoční posezení s vánoční dílničkou a cukrovím. A pak hurá prázdniny a další již připravené nové akce v příštím roce.
Závěrem bych chtěla hlavně opravdu moc poděkovat za vzájemnou spolupráci
všem rodičům našich dětí, i rodičům, jejichž děti již odešly na základní školu, kteří se
v rámci svých možností aktivně podílejí na celkovém chodu školky, za jejich krásné
sponzorské dary, za jejich hojnou účast na společných akcích a pomoc při jejich zajišťování a v neposlední řadě i za jejich obrovskou podporu školky. Věřte, že si Vaší
pomoci a podpory velice ceníme a vážíme.
Poděkování patří i zřizovateli mateřské školy za vzájemnou spolupráci a podporu.
Krásné a pohodové Vánoce a šťastný Nový rok Vám všem přejí děti a
zaměstnanci Mateřské školy Telnice.
Věra Valtová
ředitelka MŠ Telnice
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Zhodnocení podzimní části sezóny FK SPARTAK
Telnice
Skončila podzimní, ne příliš povedená část sezony 2011/2012. Náš fotbalový klub počítal
s umístěním maximálně do pátého místa tabulky, ale bohužel díky některým nevydařeným
zápasům jsme skončili na místě sedmém.
V průběhu podzimu jsme pořádali několik brigád, při kterých se nám podařilo opravit
střechu na kabinách, zatravnit brankoviště a za pomoci myslivců dokončit oplocení kolem
hřiště. Do budoucna nás ještě čeká rekonstrukce koupelny domácích, oprava a přetěsnění
zavlažovacího systému.
Podle názoru většiny soupeřů, kteří u nás hrají, máme jedno z nejlepších hřišť. Ať už díky
zázemí, anebo kvalitě hrací plochy, o kterou se nám skvěle stará pan Petr Ďulík. Ještě bych
zde chtěl poděkovat bývalému předsedovi panu Ištvánu Kurtovi a sekretáři klubu panu
Rudovi Fialovi za dlouholetý přínos pro náš klub a doufám, že na jejich kvalitní práci
navážeme.
Všem našim příznivcům děkujeme a těšíme se na setkání, ať už na sportovním plese,
který již tradičně pořádáme, anebo při zápasech v jarní části sezóny.
Jan Veselý
předseda

Pár slov trenéra:
V průběhu celé sezony nás trápilo zranění několika hráčů, a to se projevilo v herní kvalitě
mužstva. Velký podíl na tom má také fakt, že díky pracovnímu vytížení většiny z nás
probíhají úterní a čtvrteční tréninky za velmi malé účasti. Zimní příprava probíhá jako každý
rok v tělocvičně, kterou si pronajímáme, kde je účast mnohem vyšší, což doufejme bude znát
na jaře.
Jiří Jukl
Trenér
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Tuto zprávu přináším v polovině soutěžního roku. Jak jsem psala
v minulém čísle zpravodaje, náš dorost
(Milan Žinžur a Lucie Hůlková) postoupil na Mistrovství ČR v požárním sportu, který se tentokrát konal až
v Ostravě. Musím říct, že je to krásný
pocit stát na stadionu s celou tou masou lidiček, kteří se tam sjeli z celé ČR.
A když začne hrát naše hymna, člověku jde mráz po zádech. Milan se umístil na 39.místě a Lucka na 32.místě.
V létě se konalo naše první „hasičské
soustředění“ na místním hřišti. Měli
jsme propůjčené kabiny s kuchyňkou,
kde se dětem vařilo. Cílem tohoto soustředění bylo stmelit kolektiv, což se
nám povedlo a ukázalo se na prvních
závodech. Byli jsme dokonce na výletě
v Hřensku. Počasí nám sice moc nepřálo, ale moc jsme si tento výlet užili.
Září je začátek školního roku a tím i
roku hasičského. Tak jako každý rok
jsme začali soutěží „O SAMOVAR“,
která se koná na našem fotbalovém
hřišti. Na této soutěži jsme vyhráli
1.místo a tím i PUTOVNÍ SAMOVAR,
který se na Telnici vrátil po pěti letech,
měli jsme ohromnou radost.

ZPRAVODAJ

Další soutěží, která následuje po Samovaru je „ZAHÁJENÍ HRY PLAMEN“,
která se konala v Chlumci a začala
branným závodem. I odtud jsme si přivezli velice pěkné umístění. Mladší se
umístily na 2.místě , starší na místě 1.
a dorostenky na 2.místě. V prosinci
jsme se zúčastnili DOVEDNOSTNÍ
ŠTAFETY, ze které jsme si přivezli –
starší 1.místo a mladší 4. místo.
Do nového roku 2012 Vám všem
přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky,
vzájemného porozumění, osobních
a pracovních
úspěchů.
Vedoucí MH Telnice
Hana Hůlková
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Milý obyvatelé naší obce, v našem zařízení
proběhlo
několik
akcí,
například
se
dobudoval altán. Altán zhotovil náš místní
truhlář a občan Roman Matiáš. Ze
zahradnictví u Andulky jsme dostali darem
několik keřů, stromečků na úpravu zahrady
domova a další drobnosti, které potěšily.
Uskutečnilo se zateplení střešních prostorů,
oprava těsnosti a ukotvení oken.
Ve spolupráci s profesionálními hasiči
jsme navštívili hasičskou základnu na
Petrovicích, kde nám byly ukázány prostory
budovy, technika, hlavní řídící středisko a
další zajímavosti. Dopravu jsem zajistila u
dopravce pana Chaloupky. Trasu jsme
naplánovali po nově vybudované dálnici, přes
tunely Libouchec a Panenská na Petrovice.
Cestou zpět jsme projeli obec Petrovice,
Krásný Les, Adolfov, Zadní Telnici a domů. K
naší smůle jsme si nemohli dát cestou na
Telnici občerstvení v místních hospůdkách,
protože všude měli zavřeno. Nakonec jsme
všichni poobědvali doma. Výlet se líbil,
průvodce nám dělal můj manžel Jaromír
Heřmánek, který i pomáhal s těmi méně
pohyblivými seniory. Tímto chci poděkovat za
pomoc a strávený čas s námi. Dále bych
chtěla poděkovat veliteli stanice ppor.
Jaroslavu Volákovi, že nám umožnil
nahlédnout do práce profesionálních hasičů a
krásně nás přivítal i z celým profesionálním
sborem. Fotografie z tohoto výletu si lze
prohlédnout na stránkách obce na odkazu
dům seniorů.
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Blíží se vánoce, proto jsme s paní Malou
připravili pro seniory předvánoční ruční práci
na procvičení rukou, prstů a končetin. Naši
senioři si vyrobili stojánky se svíčkou s
vánočním motivem, poseděli u kávy a
dezertu, který paní Malá upekla za odměnu a
snahu. Všichni to zvládli báječně, někteří
samy jiní s naší malou pomocí. Dále jsme
zdobili i perníky, ze kterých jsme vytvořili
zvonečky a ozdoby na stromeček. I tato
práce byla odměněna dezertem a malým
občerstvením. Samozřejmě chystáme pečení
cukroví, posezení u vánočního stromečku a
hlavně klidné a veselé vánoce. Další
informace o dění budou zase až příští rok,
proto chci všem popřát krásné vánoce a
šťastný nový rok 2012.
vedoucí Soňa Heřmánková
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Jednotka SDH Telnice informuje:

4. 6. 2011
nice Nakléřov.
9. – 10. 7. 2011
17. - 18. 7. 2011
20. 7. 2011
6. 8. 2011
5. 10. 2011

Technická pomoc – Spadlý strom přes komunikaci ve směru TelPožár – Stoh balíkové trávy, katastrální území Dělouš.
Požár – Stoh balíkové trávy, katastrální území Dělouš.
Technická pomoc – Vyčištění odtoků zatopeného můstku ve
Varvažově směr Libouchec.
Technická pomoc – Odstranění nebezpečného stromu, který zasahoval do elektrického vedení na Zadní Telnici.
Požár – Bývalá tlaková plynárna.

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 chladnokrevností, odvahou i s nasazením vlastního života zachránil, co
se dá a lokalizoval nebezpečí.
Ing.Augustin Weis

Složení výboru SDH Telnice:
Starosta
Místostarosta
Velitel
Zástupce velitele
Strojník
Jednatel
Pokladní a hospodářka
Preventista
Referent mládeže
Vedoucí mládeže
Revizor
Zapisovatelka a kronikářka

František Kindelmann
Pavel Doubrava
Miroslav Lacina
Robert Böhm
Michal Zoula
Jan Doubrava
Radka Böhmová
Milan Žinžur
Martina Crháková
Hana Hůlková
Lenka Krtková, Lenka Matiášová
Lucie Hůlková

Píšu tyto řádky,
ať na světě nejsou hádky,
ať zmizí všechny starosti,
užívejte si jen radosti.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2012 vám všem!
Za jednotku SDH Telnice:
ZVJ Miroslav Lacina.
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Během roku jsem pro Vás připravoval na našich webových stránkách anketní otázky. Odpovědi vyjadřují váš názor na náš život a dění
v obci. I Vás vyzývám, abyste kladli
otázky, na které chcete znát odpověď.
Co byste si přáli mít na webových
stránkách obce.
Víc aktualit - sport -kultura - dění v obci
36%
Víc informací o úřadě starosty
31.4%
Víc zpráv o činnosti spolků a sdružení
24.2%
v obci
Víc zpráv o činnosti jednotlivých výborů a komisí
8.5%
Celkem hlasů: 236
Líbí se Vám obsah stránek- známka
jako ve škole
Výborný
43.5%
Chvalitebný
17.6%
Dobrý
11.8%
Dostatečný
12.9%
Nedostatečný
14.1%
Celkem hlasů: 85
Jak jste spokojeni se zimní údržbou
chodníků v obci.
Ano
50.7%
19.4%
Spíše ano
Spíše ne
13.4%
16.4%
Ne
Celkem hlasů: 67
Zajímáte se o Územní plán obce
Telnice.
Ano
55.1%
Nevím co to je
21.3%
23.6%
Ne
Celkem hlasů: 89
Odkud jste návštěvníci stránek obce
Telnice
Jsem občanem Telnice
36.4%
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19.7%
Jsem z Ústí n.L.
Jsem z Ústeckého kraje
19.7%
Jsem z České republiky
12.9%
Nejsem z České republiky
11.4%
Celkem hlasů: 132
Máte zájem o nepřenosné permanentky „SKI Klubu"-pouze pro občany Telnice
Ano
63.8%
Ne
36.3%
Celkem hlasů: 80
Kde budete trávit letošní dovolenou
27.9%
U moře
V Čechách
23%
Doma
24.5%
Na chalupě
24.5%
Celkem hlasů: 204
Otázka nejen pro telnické občany :
Jste spokojeni s údržbou zeleně
v obci Telnice
Ano a to velmi
33.3%
Ano dost dobrý
17.3%
Průměr
12.3%
14.8%
Mohlo by to být lepší
Rozhodně ne
22.2%
Celkem hlasů: 81
Jste spokojeni s nabídkou služeb
a provozní dobou České Pošty
v Telnici
61.5%
Ano - vyhovuje mi to
Ne - jsem nespokojen
38.5%
Celkem hlasů: 65
Jak jste spokojeni s ordinací zdravotního střediska v obci
Ano jsem .
28.6%
18.6%
Mohlo by to být lepší .
Nevyužívám ji .
32.9%
Nejsem
20%
Celkem hlasů: 70
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Celkem hlasů: 54

Jste spokojeni s kulturními akcemi
v obci.
Ano
60.3%
Ne
39.7%
Celkem hlasů: 68
Jak jste spokojeni s prvním rokem
práce samosprávy obce.
Jsem spokojen/á. 75 - 100 %
37%
Je co zlepšovat 50 - 75 %
13%
Tak na 25 - 50 %
11.1%
Jsem nespokojen/á. 0 - 25 %
38.9%

Líbil se Vám poslední: Telnický
zpravodaj.
Ano velmi
29.3%
Dost dobrý 21.6%
Průměr
24%
Nic moc
16%
Ne
14.7%
Celkem hlasů : 75
Rudolf Fiala,
starosta obce

Společenská rubrika
V druhé polovině roku 2011 oslavili významná životní jubilea tito naši občané:
Bechyně Bohuslav
Jež Milan
Stanka Radovan
Vedralová Jiřina
Hájková Anna
Ryjáček Oldřich

Kubelková Anna
Zoubková Zdeňka
Kovárníková Valentina
Válek Petr
Nováková Anna
Ježová Růžena
Mašín Jaroslav

Machala Miroslav
Hájek Josef
Prokopec Karel
Lešák Václav
Churaňová Zdeňka
Heřmánková Anna

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

Navždy nás opustili:
Václav Houštecký
Miroslava Patzeltová
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Recept po prababičce
K vánočnímu času vedle rozsvíceného stromečku, koled, dárků a pohádek patří také klid a
pohoda. K dobré pohodě patří i něco dobrého. Specialitku, kterou nepřipravujeme během
roku, ale pouze na Vánoce. V naší rodině se po léta vaří ovocná polévka zvaná Černý ocet.
Prababička jí polévala vychlazenou na kynuté knedlíky bez náplně, takzvané „blbouny“. Jinde se podávala k vařené rybě. Moje babička ji začala podávat na závěr slavnostní štědrovečerní večeře, chlazenou jako kompot. A moje maminka jí podávala jako teplou polévku
s vánočkou. Je to dobrota, o kterou se žádný rok nenechám připravit. Zde je recept:
Do 1l vody dáme ozdobným nožem nakrájenou jednu mrkev, jednu petržel, jednu středně
velkou cibuli nakrájenou na kolečka, jeden oloupaný citrón, který nakrájíme na kolečka, hrst
vlašských a lískových oříšků, malinko posolíme, po 15 minutách vaření přidáme sušené
švestky, rozinky a křížaly z jablek a hrušek. Povaříme, dolijeme vodou a podle gusta zahustíme strouhaným perníkem, můžeme i přisladit. Jednou jsem nemohla sehnat perník na
strouhání, nastrouhala jsem ty malé perníčky s bílkovou polevou, výsledek byl ještě lepší.
Podáváme jako vánoční polévku s vánočkou. Aby chutnala co nejlépe, necháme ji dva dny
uležet v chladnu. Přeji všem dobrou chuť.

Do nového roku 2012 Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, lásky,
vzájemného porozumění, osobních i pracovních úspěchů.
Alena Pocová

Úřední hodiny radnice pro veřejnost
Toto opatření je nutné pro zkvalitnění a zefektivnění práce
úředníků.

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

Lékař ordinační
hodiny
Každé pondělí 13.00 – 15.00 hodin

Knihovna
V současnosti je již přestěhovaná
knihovna do 1. patra Domu pro seniory
Otevřeno:
čtvrtek 14-17 hodin
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Umístění velkých
kontejnerů
Na Liboňově, Zadní Telnici a Adolfově byly
umístěny velkoobjemové kontejnery, které
slouží k ukládání komunálního odpadu v
zimních měsících – nikoli velkoobjemového
odpadu - k tomu slouží celoročně sběrný
dvůr. Toto řešení bylo zvoleno na základě
zkušeností se zimní údržbou a parkováním
popelářů vozidel u komunikace, které brání
průjezdu
.

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 sběrném dvoře můžete nově uložit nepoškozené úsporné žárovky a
zářivky.

Sběrný dvůr otevřen pro veřejnost
úterý, čtvrtek

11.00 – 14.00 hodin

sobota

09.00 – 11.00 hodin

Radnice zajišťuje:
půjčení tepovače :

1 den
víkend

využití malotraktoru
dovoz materiálu Multicarou
kopírování :
A4 1strana
A4 oboustranná

180,-Kč
300,-Kč
30,-Kč/započatých 15 minut
18,-Kč/km
1,20 Kč
1,80 Kč

Poplatkový kalendář 2012
odpady
vždy do konce čtvrtletí
psi
do 15. 2. 2012
pronájem pozemků do
30. 9. 2012
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