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PRO VOLNOU CHVÍLY

Výsledky anketních
otázek z webových
stránek obce Telnice
Jakým stavbám v obci dáváte prioritu v roce
2013?
Nové zdravotní středisko v ,,Penzionu 33.3%
Nové byty v bývalé ,,Knedlíkárně 28%
Lesopark s lavičkami v ,,Penzionu. 12%
Plastová okna a vstupní dveře v bytovém fondu.
17.3%
Výměna střešní krytiny na kinu a hasičárně. 9.3%
Celkem hlasů: 75
Jste spokojeni s výsledkem voleb do
zastupitelstva Ústeckého kraje.
Ano
65%
Ne
35%
Celkem hlasů: 40
Jste spokojeni s letní údržbou v obci?
Ano
51.6%
Jen částečně 25.3%
Ne 23.2%
Celkem hlasů: 95
Jste spokojeni s letošní dovolenou
Ano velice 28.5%
Tak napůl 16%
Až na počasí spokojeni 18.1%
Vůbec ne 18.8%
Nikde jsem nebyl/a 18.8%
Celkem hlasů: 144
Kde budete trávit letošní dovolenou.
U moře
35.2%
V Čechách 23.1%
Na chalupě 19.4%
Doma 22.2%
Celkem hlasů: 108
Jak se Vám líbilo ,,Pálení čarodejnic
Velmi zdařilá akce
47.7%
Hodně dobrý 20.5%
Nic moc 14.8%
Ne 17%

ZPRAVODAJ

Hovězí krk "Country"
Suroviny:
koření country gril
1 plechovka pivo světlé 10°
1 ks vejce na tvrdo
1 kg krk hovězí
2 ks cibule kuchyňská
2 ks okurka kyselá
4 ks rajčata
PODLE CHUTI: sůl, pepř černý mletý
PODLE POTŘEBY: jíška instantní světlá
Postup:
1. Hovězí maso svážeme tak, aby vznikl váleček,
a potřeme směsí oliv. oleje a koření COUNTRY.
2. Dáme odležet do lednice nejlépe do druhého dne.
3. Namočený římský hrnec naplníme směsí piva,
cibule a rajčat a vložíme naložené maso.
4. Pečeme v římském hrnci velmi pomalu
cca 2 hodiny.
5. Maso po upečení zbavíme převazu a nakrájíme na
plátky.
6. Výpek propasírujeme a přidáme dvě nakrájené
kyselé okurky najemno a jedno najemno nakrájené
uvařené vejce.
7. Vzniklou omáčku dohustíme dle potřeby instantní
jíškou. Příloha rýže.

ZDARMA • VYDÁVÁ OBEC TELNICE • PŮLROČNÍ VYDÁNÍ • PROSINEC 2012

Veselé vánoce a šťastný

nový rok 2013
přeje obec Telnice

Informace pro čtenáře
Možnost zasílání zajímavých příspěvků
do Zpravodaje.
Telefon: 723 045 699
e-mail: matias.roman@seznam.cz
Příští vydání červen 2013.
Příští uzávěrka do konce listopadu.

Vydává: Zastupitelstvo obce Telnice. Evidenční číslo TELNICKÉHO ZPRAVODAJE: MK ČR E 18176. Šéfredaktor: Roman Matiáš - 723
045 699, e-mail: matias.roman@seznam.cz. Nepodepsané materiály jsou redakční. Tisk: Tiskárna Mänzel - tiskarnamanzel.cz.
Názory redakce se nemusí shodovat s názory dopisovatelů. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo
externí materiály upravovat a krátit.

XV. ROČNÍK

Telefon redakce: 723 045 699 • e-mail: matias.roman@seznam.cz

STRANA 2

ÚVODNÍ SLOVO
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ÚVODNÍ SLOVO

STAROSTY

Vážení spoluobčané,
Tak a je tady další konec roku. Je na mě, abych jako starosta zhodnotil práci Zastupitelstva obce, které je ve své polovině
volebního období. Na základě výsledků kontroly hospodaření -,,Auditu“ z Krajského úřadu, které ve své zprávě konstatovalo, že
vedení obce a účetních dokladů je bezchybné. Zadávání a vyhodnocení výběrových řízení včetně veřejných zakázek je příkladné.
Ujišťuji Vás všechny, že vše probíhalo, tak jak má. Zastupitelstvo obce se schází v řádných termínech s 80 % účastí všech
zastupitelů. Materiál k projednání je před schválením podroben diskusi zástupců obce a přítomnou veřejností. Některé podněty
od zastupitelů a veřejnosti se už realizovaly. Celý tento rok byl ve znamení projektových příprav, které vedly už i k realizaci dvou
veřejných zakázek, které schválila výběrová komise nebo Zastupitelstvo obce. Dvě největší zakázky byly dokončeny (plynová
kotelna na Sauně a oprava střechy na MŠ).
Kontrola z Krajské hygienické stanice konstatovala, že je nespokojená se současným stavem zdravotního střediska. Místo pro
nové zdravotní středisko jsme nemuseli hledat dlouho, neboť je bezbariérové a je nejblíže potřebným, a to v „Penzionu“.
Projektovou dokumentaci máme a stavební povolení bylo vydáno. V jarních měsících chceme začít. Na druhou stranu budeme
mít z bývalého střediska dva malometrážní byty, které jsou v obci zapotřebí.
Velice dobře hodnotím spolupráci se „Správou a údržbou silnic“ pod vedením vedoucího provozovny v Trmicích panem
Helebrantem, který citlivě řeší naše oprávněné požadavky. Ty směřují ke zvýšení bezpečnosti v blízkosti komunikace viz: nová
svodidla, obnovené vodorovné značení a nové dopravní značky v obci.
Obec Telnice řeší připsání historického majetku obce (HMO) v podobě cca 13 ha lesů, které jsou zatím v majetku Lesů ČR
a cca 2,5 ha pozemků PF ČR, které jsou už převedeny na obec. Dle novely zákona o převodu HMO musí být do 31. 3. 2013 zapsán
do listu vlastnictví obce. Tím by se završil dlouhý proces legalizace HMO. Majetek obce se tím zvýší a umožní i provést potřebné
směny pozemků mezi Obcí Telnice a Lesy ČR v rámci zcelení.
Kozí dráha je známým pojmem. Jednání o zprovoznění této tratě probíhají a prvním úkolem Magistrátu města Děčín, které
dostalo mandát od dotčených obcí na této trati, je dojednat se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) sjízdnost tratě v celé
délce. To se moc nedaří s ohledem na finanční nákladnost. Ale tím by to skončit nemělo a město Děčín s podporou obcí chce
zavést jízdy na celé trase po celý rok. Jsme rádi za to, že do obce Telnice se budou vypravovat alespoň: Adventní jízdy. Jsme na to
připraveni. Naši VP pracovníci naše nádraží vzorně uklidili. Nemáme se za co stydět. O dalším osudu „Kozí dráhy“ budu
informovat.
Společenské akce, které organizují jednotlivá sdružení, v obci jsou občany přijímány s velice kladným ohlasem. Vítání
nových telnických občánků, které probíhá už tradičně v Penzionu, bylo zpestřeno pěkným vystoupením dětí z místní mateřské
školky pod vedením paní ředitelky Věry Valtové. Velmi dobře byl hodnocen bezbariérový přístup do volební místnosti, která zde
bude i pro jakékoli příští volby.
Hodnocení aktivní činnosti místních dobrovolných hasičů, kteří se zúčastňují různých soutěží v rámci okresu je velmi dobré.
Velký podíl na této práci s mládeží má jejich vedoucí paní Hanka Hůlková a za to jí patří poděkování.
Manželům Dvořákům z Liboňova děkujeme za velmi pěkně připravené akce pro naše telnické děti. Tradiční drakiáda a lampiónový
průvod mezi ně určitě patří. Dětské hřiště v místní mateřské školce je také jejich zásluhou. Zase pěkné upravené a vybavené
akrakcemi.
Už v příštím roce se budou konat oslavy 200. výročí „Bitvy u Chlumce“ pod záštitou Ústeckého kraje. Žádost o potřebnou finanční
dotaci na restaurátorské práce „Rakouského pomníku“ ve Varvažově, byla ve výši cca 2 mil. Kč podána už v únoru letošního roku.
Schváleno bylo, ale „pouze“ 900 tis. a navíc až v září. Promrhal se tím ideální čas na vlastní práce. Pro vaši informaci, obec ze
svého rozpočtu každý rok přispívá cca 150 tis. Kč. Proto chci hned na začátku roku 2013 požádat o zbylou část dotace. Společně
se Zastupitelem a senátorem za Ústecký kraj panem Jaroslavem Doubravou vysvětlovat na patřičných místech kraje, že pokud
mají mít oslavy nejen důstojný průběh, ale i prostředí, ve kterém budou oslavy probíhat, je nutné tuto zbylou část finančních
prostředků dát dohromady. O průběhu příprav a programu na tuto událost budete včas informováni.
Věřím, že i ostatní telničtí občané se budou podílet na smysluplných návrzích. Věřte, že si takového přístupu velice vážím.
Na závěr mi dovolte Vám všem popřát k Vánočním svátkům příjemnou pohodu a do Nového roku 2013 mnoho zdraví a štěstí.
Srdečně Vás zvu k tradičnímu setkání u „Vánočního stromku“ v pondělí 24. prosince ve 13.00 hodin.
starosta obce Ruda Fiala
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Zhodnocení podzimní části sezony FK SPARTAK Telnice
Skončila podzimní část sezóny, která se nám bohužel příliš nevydařila. Z deseti zápasů jsme jednou remízovali a třikrát vyhráli. Skončili jsme
v tabulce na 8. místě. Na samém závěru sezóny se nám zranilo pár klíčových hráčů mezi nimi i náš gólman , takže ho musel zastoupit náš správce hřiště
a zároveň maskot, všemi oblíbený HARY. Bohužel dva ze zraněných hráčů musejí podstoupit operaci kolene. Doufejme, že se všichni zase ve zdraví vrátí
na hřiště. Na tuto nepodařenou sezónu musíme co nejrychleji zapomenout a soustředit se na jarní část. Turnaj starosty obce Telnice, který každoročně
pořádáme, vycházel na 23.06.2012.Letošní turnaj vyhrálo mužstvo Chlumce a odvezlo si cennou trofej domů. Na druhem místě skončily Dobkovice,
třetí nováček turnaje Chabařovice a na čtvrtém místě Telnice.
Na podzim loňského roku jsme z části opravili střechu na kabinách a ve spolupráci s myslivci dokončili oplocení hřiště. Bohužel nám střecha přes
zimu nevydržela, takže jsme provedli kompletní, a pro náš klub velmi finančně nákladnou, rekonstrukci celé střechy. Jako každý rok tak i začátkem
příštího roku , pořádáme Sportovní ples. Tímto vás všechny srdečně zveme 16.3.2013 do restaurace CAFÉ MAX “SAUNY“.K poslechu a k tanci bude hrát
Honza Mikule.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům za podporu v tomto roce a těšíme se na další setkání při začátku nové sezony.
Jan Veselý - předseda

Pár slov trenéra
V průběhu sezóny 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. Po konci podzimní sezóny jsme udělali na měsíc odpočinek a již jsme
začali trénovat každé úterý v pronajaté tělocvičně ZŠ v Ústí n/L. Více informací o našem klubu najdete na našich nových internetových stránkách FK
SPARTAK TELNICE.
Jiří Jukl - trenér

TABULKA
Rk. Tým

Záp + 0 - Skóre

Body PK (Prav)

1.

V. Březno B

9

7 1 1 45: 16

22

( 10)

2.

Brná B

9

7 0 2 42: 15

21

( 9)

3.

M. Březno

9

6 1 2 34: 16

19

( 4)

4.

SKP Sever

9

6 0 3 24: 19

18

( 6)

5.

Svádov B

9

5 0 4 27: 30

15

( 0)

6.

Přestanov B

9

4 2 3 28: 34

14

( 2)

7.

Chabařovice B

9

2 2 5 16: 28

8

( -4)

8.

Telnice

9

2 1 6 23: 31

7

( -8)

9.

Božtěšice

9

1 2 6 12: 32

5

(-10)

10.

Petrovice B

9

0 1 8 6: 36

1

(-14)

Co je nového v domě s chráněnými byty?
Vážení čtenáři zpravodaje,
ráda bych Vás seznámila s děním v našem domově. Dne 14. 5. 2012 jsme vyjeli lanovkou na Větruši, použili státní dopravu a bylo to moc fajn, poseděli
v cukrárně u kafíčka a dortíku.
22. 6. 2012 měl proběhnout výlet do senátu a Valštejnských zahrad, bohužel bylo málo zájemců tak se nejelo.
Také proběhlo 9. 8. 2012 posezení při kávičce a zákusku s panem starostou Rudolfem Fialou a Ivou Konečnou. Diskutovalo se o problémech
bydlení, ale i dalších záležitostech týkající se tohoto zařízení.
31. 8. 2012 se uskutečnil zajímavý výlet do botanické zahrady v Teplicích, akorát nám nepřálo počasí, pršelo jak z konve. Nakonec vše zpravila
cukrárna. Radost mi udělali i místní dlouholetí občané, paní Dulíková, Ulčáková Dáša, Hájková a manželé Šindelářovi, kteří jeli s námi.
Výlet se tak mohl uskutečnit, protože je problém vždy naplnit kapacitu autobusu.
Další události: dvakrát vítání občánků, volby do krajského zastupitelstva, které se uskutečnily v naší společenské místnosti.
Poslední posezení proběhlo 9. 11. 2012, kdy si místní nájemníci udělali adventní věnec na dveře svých bytů, poseděli při kávičce, čaji a malém zákusku.
Musím pochválit naše chlapy, máme zde dva a zvládli to na jedničku.
Jako každý rok připravujeme vánoční pečení, výzdobu a na závěr vánoční posezení, rozdávání dárečků a klidné veselé vánoce.
Ráda bych Vám všem chtěla popřát krásné vánoce a šťastný nový rok 2013.
Vedoucí Soňa Heřmánková

INFORMACE
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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

ZPRAVODAJ

Odpady - 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, zářivky, lednice, televizory, monitory,
počítače a ostatní elektrotechniku - je zajištěn zpětný odběr.

Lékař - ordinační hodiny
Každé pondělí od 13.00 - 15.00 hodin

Sběrný dvůr otevřen pro veřejnost

Knihovna

Úterý, čtvrtek ........... 11.00 - 14.00 hodin
sobota ........................ 09.00 - 11.00 hodin

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

Poplatkový kalendář 2013
odpady ....................... vždy do konce čtvrtletí
psi ............................... do 15.2.2013
pronájem pozemků ... do 30.9.2013

Radnice zajišťuje:
• půjčení tepovače:
1 den ........... 180,-Kč + 20% DPH/ víkend............. 300,-Kč + 20% DPH
• využití malotraktoru............ 30,-Kč/ započatých 15 minut + 20%DPH
• dovoz materiálu Multicarou........... 18,-Kč/km + 20% DPH

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. 47 274 4923.

Rekonstrukce a opravy bytového fondu v 2. pololetí 2012
V 2. polovině roku obec pokračovala v opravách bytů po vystěhování, výměnách topných systémů a oken. Vzhledem k tomu, že uvolnění bytů je
ve většině případů otázkou 1 měsíce, jsou tyto opravy popřípadě rekonstrukce urgentní tak, aby mohl být byt znovu co nejdříve pronajat.
V bytech, kde jsou osazeny plynové přímotopy, se mění celý systém. Dále se přihlíží k opotřebovanosti podlah a ostatního povinného zařízení
bytu.
• Největší investicí v 2. polovině roku byla výměna problémové části střechy spolu se střešními okny v Telnici č. p. 83, která bude opět
dofinancována až v příštím roce. Dále byly vyměněny ve 2 bytech plynové kotle. Po předběžném odhadu ceny opravy, se již nevyplatilo kotle
opravovat. V současné době jsou další dva kotle velmi problematické, proto bude v tomto objekt v budoucnu nutné postupně vyměnit všechny
kotle.
• Po uvolnění bytu ve Varvažově č. p. 87 byla provedena větší rekonstrukce (nové nátěry dveří, rekonstrukce podlah) včetně výměny plynových
přímotopů za rozvod ústředního topení.
• Do konce roku budou v domě č. p. 37 v Telnici vyměněny přímotopy ve dvou nejproblematičtějších bytech za rozvod ústředního topení. Zbývají
2 byty k výměně topení. Na základě žádosti všech nájemníků obec zlegalizuje studnu, která se nachází ve sklepě. Náklady spojené s tímto
úkonem budou součástí vyúčtování služeb a nájemníci si je tak uhradí.
• V domě č. p. 11 v Telnici se provede do konce roku (nejpozději v lednu 2013) výměna oken v posledním bytě a vchodové dveře s oknem
na chodbě. Tím by byla dokončena výměna oken ve všech bytech.
• Ve Varvažově č. p. 96 budou vyměněna v prosinci okna 1 přízemního bytu.
• V domě č. p. 172,173 (panelák) dokončujeme zateplení přízemních bytů a ještě do konce roku budou vyměněny vchodové dveře.
V létě byla provedena rekonstrukce odpadní šachty k septiku.
• V domě č. p. 92 ve Varvažově budou do konce roku vyměněna okna v 1 přízemním bytě.
U většiny obytných domů byl opraven přístup ke vchodu, který již nevyhovoval bezpečnosti nájemníků.
Začátkem roku se bude pokračovat ve výměně oken a vchodových dveří.
V příštím roce bude dokončena projektová dokumentace pro přestavbu „Knedlíkárny" na 4 byty a bude potřeba naplánovat její realizaci.
Dále byly iniciovány další domovní schůzky. Každý dům má svého domovního důvěrníka, který pak tlumočí případné požadavky či závady
na radnici, a ty jsou řešeny podle naléhavosti. Komunikace nájemníků s radnicí se velmi zlepšila. Musím poděkovat všem nájemníkům,
kteří se ve svém volném čase starají o údržbu trávníku u svého domu.
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Řádky o Zadní Telnici
Trochu z historie
Sportovní život po 2.světové válce v Zadní Telnici se probudil ještě v roce ukončení války v roce 1945 , kdy již 23.10.1945 se konala ustavující
valná hromada lyžařů .Již tehdy se sešlo 75 vyznavačů bílého sportu, začátky však byly velmi těžké. Zařízení v Zadní Telnici sestávalo z jednoho
polozbořeného skokanského můstku a dřevěného přízemního stavení. 29.11.1945 se definitivně stanovil název Klub lyžařů Ústí n/L. Lyžaři
postupně důsledkem sjednocení tělovýchovy měnily názvy,nejprve na Sokol Ústí n/L potom Jiskru a až od roku 1960 klub vystupuje jako
Chemička Ústí, a od roku 2000 jako SKI klub Telnice. Postupem času se Telnice díky nadšencům stává moderním lyžařským střediskem. Lyžaři
nejprve sami elektrifikují středisko,uvádějí do provozu jeden z prvních lyžařských vleků v Krušných horách, pořizují další lyžařské vleky a rozšiřují
lyžařské tratě. Největším hitem však bylo v roce 1965 vybudování prvního zasněžovacího systému nejen Československu, ale i ve východní Evropě
! Dnes již nikdo nedovede představit zimní středisko bez umělého zasněžování. Na technické vymoženosti navazovaly i sportovní úspěchy, když
řada závodníků Chemičky patřila k československé špičce a reprezentovali Československo v mezinárodních závodech. Chemička Ústí a tak i
Telnice se staly v lyžařském světě pojmem, v Telnici se konala řada celostátních a mezinárodních závodů.

Význam SKI klubu
SKI klub Telnice je neodmyslitelnou součástí regionu a jeho činnost se dotýká celé obce Telnice. Jako druhý největší lyžařský oddíl v celé
ČR s bohatou historií je stále aktivním sportovním klubem s vynikajícími závodníky ve všech kategoriích a patří k nejlepším lyžařským oddílům
Krušných hor.
Bohužel lyžařské středisko nezachytilo technologický rozvoj v letech, kdy dotační programy EU tento nový rozvoj umožňovaly.
Posledním lyžařským vlekem, který si lyžaři částečně pomocí dotací Ministerstva pro místní rozvoj postavili na Cvičné louce je již 6 let,a to ještě
nebyl nový, ale použitý. V té době už se začaly po celé republice stavět lanové dráhy, jak houby po dešti, ale vzhledem k tomu, že se neskutečně
dlouho tvořila 2.změna územního plánu, 9let jsme nemohli přípravu lanovky zahájit. Dalším problémem byla skutečnost, že SKI klub Telnice jako
občanské sdružení nemohl sáhnout na větší úvěr. Z tohoto důvodu také vznikl díky Průmstavu a.s. SKI areál Ústí n/L - Zadní Telnice s.r.o. a ten se
pokusil využít téměř poslední šance sáhnout na dotace EU z ROP. Tato šance však skončila letos vlivem známých důvodů v Regionální radě
regionu soudržnosti Severozápad. Další rozvoj se tudíž opět odkládá na neurčito. Je to smutné, když uvážíme, že ještě před pár lety lyžařské
středisko Telnice patřila do TOP 20 středisek v celé ČR ! V současné době však nejsme ani do první stovky.

Součinnost obce Telnice
Základem rozvoje lyžařských areálů jsou aktivity členů lyžařských oddílů, ale v posledních letech se o rozvoj středisek v celé ČR
postupně angažují obce v jejichž regionech lyžařské areály leží. Také ústecký Magistrát řadu let podporoval dost význačně lyžařský areál
neinvestičními prostředky, ale v posledních letech je podpora prakticky nulová. Spolupráce obce Telnice z konce 80 a počátku 90 let, kdy se v
rámci akce „Z“ vybudovala řada akcí, jen namátkou točna autobusů, základy parkoviště ,čistička odpadních vod,nová trafostanice, vlek
Tatrapoma, chata u vleku, modernizace technického zasněžování nebo SKI domky následně byla již také minimální.. Všechny tyto uvedené akce
se také již tehdy financovaly z dotačních prostředků. Činnost obce tehdy spočívala hlavně v organizačním zajištění jednotlivých akcí, ale stavební
činnost závisela převážně na dobrovolné činnosti stovek členů lyžařského oddílu, kteří po celou historii výstavby zimního střediska odpracovali
desetitisíce brigádnických hodin. V posledních letech obec Telnice zajistila dodavatelsky pouze dokončení parkoviště /bohužel o 3 m užší než bylo
v původním projektu,čímž je o 20% nižší kapacita/, na které SKI klub přispěl částkou 450 tis Kč, čímž splnil tehdejší požadavek obce na
spoluúčast při realizace stavby.

Co je nového pro přicházející zimní sezonu ?
Tolik pro osvěžení z historie a teď k současnosti. Vzhledem k tomu, že SKI areál je v nezáviděníhodné finanční situaci vzhledem ke
dvěma posledním nepovedeným sezónám, provádějí se pouze bezpodmínečně nutné opravy. Přesto ale opravy jdou do statisíců. Zejména
generální opravy starých strojů na úpravu sněhu a dále za nemalých finančních nákladů udržení 23 letého vleku Rudný v provozu . Letošní
novinkou je inovace 40 let starého lyžařského vleku na slalomáku, kde se konstrukčně mění unášeče na bubínkové tak , aby jízda na vleku byla pro
lyžaře podstatně příjemnější. Pro začínající lyžaře,za vydatné finanční pomoci Nadace ČEZ bylo vybudováno nové dětské hřiště „Malý kašpárek“
kde je osazen další dětský lyžařský vlek. Pro větší pohodu návštěvníků zimního střediska bude na hlavním parkovišti otevřeno přenosné vytápěné
sociální zařízení na místo mobilních zařízení TOI, což uvítá zejména dámská lyžařská veřejnost a frekventanti lyžařské školy. Lyžaři a zejména
vyznavači snowboardů určitě také ocení rozšíření svahu pod kioskem, kde je tato část svahu opatřena terénními nerovnostmi. To jsou letošní
novinky, které se podařilo vlastními náklady realizovat.
Na základě schválené druhé změny ÚP byla zahájena příprava centrální sedačkové lanovky, včetně rozšíření lyžařských svahů. Příprava
byla zahájena, ale financování těchto akcí je zatím velkým otazníkem.

Závěr
Závěrem bychom chtěli konstatovat, že v roce 2011 a zejména v letošním roce je přístup Obecního úřadu Telnice k rozvoji lyžařského
areálu velice nadějný což se nedá říci o Magistrátu města Ústí n/L, který se o dění v jeho lyžařském středisku, které využívají tisíce jeho občanů
prakticky nezajímá. Například SKI areál v letošním roce bude udržovat běžecké stopy v délce 42 kilometrů, a to od Krásného lesa až po Komáří
vížku včetně vnitřních okruhů na Adolfově. Tyto běžecké tratě jsou součástí „Krušnohorské bílé stopy“, jejíž partnerem je Ústecký kraj, který také
částečně kryje náklady na údržbu této běžecké trasy. Náklady SKI areálu jenom na pohonné hmoty však značně převyšují příspěvek Ústeckého
kraje. Navíc jenom finanční náklady SKI areálu na opravu zastaralé sněžné rolby Prinoth, kterou jsou stopy upravovány, sahají v letošním roce ke
300 tisícům ! Na dopis ze září letošního roku adresovaný přímo Primátorovi města, ve kterém jej seznamujeme se současnou situací v zimním
středisku , SKI areál neobdržel do dnešního dne odpověď. Přitom jiné obce, v jejichž regionech „Krušnohorská bílá stopa“ prochází, poskytují
jednotlivým správcům „bílé stopy“ na činnost s jejím provozováním finanční podpory.
Nicméně zimní středisko, i přes výše uvedené těžkosti je již na sezónu připraveno a teď už jen, aby to napadlo.
Ing.Jindřich Holinger,Jaroslav Holinger
SKI klub Telnice

Chtěla bych všem popřát do Nového roku 2013 zdraví, štěstí a spokojenost.
Iva Konečná

ZADNÍ TELNICE

V Telnici 24.11.2012
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V sobotu 20. 10. 2012 byli
uvítáni ve společenské místnosti
Penzionu malí občané Telnice:
Eduard Poc
Pavel Bobek
Všem rodičům ještě jednou
blahopřejeme.

V druhé polovině roku 2012
oslavili svá životní výročí:
Křížová Dagmar
Kneprová Anna
Gebhart František
Neumann Bohumil
Zima Petr
Nováková Anna
Berenreiterová Anna
Dzurko Ladislav
Ortová Anuška

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Jarmila Lišková
Eva Veselá
Pavel Doubrava
Všem pozůstalým upřímnou
soustrast. Za sociální komisi
Miloslava Mužíková

Mikulášská besídka

Předběžný seznam společenských akcí na rok 2013

V neděli 2. 12. 2012 se pod záštitou obce a sboru dobrovolných
hasičů Telnice konala mikulášská besídka. Pro děti bylo nejdříve
připraveno pásmo pohádek v místním kině. Potom je na sále penzionu
U Zeleného stromu čekal program plný soutěží a zábavy. Sál byl plný
dětí předškolního i školního věku z Telnice i okolí.
Vyvrcholením večera byl příchod Mikuláše v doprovodu čertů a anděla.
Místy se na dětských tvářích objevil strach, ale vše dobře dopadlo a
čerti nakonec odešli s prázdnou.

16. únor
16. březen
30. duben

31. srpen

Čarodějnický rej
Dřevorubecké klání
Dětský den
Setkání seniorů
Nohejbal dvojice
Turnaj starosty ve fotbale
Neckyáda
Uhelný muž
Nohejbal trojice

5.říjen

Memoriál Pavla Doubravy

23. listopad

Pyžamový bál

prosinec

Mikulášská
Setkání seniorů
Setkání u Vánočního stromu

1. červen
15. červen
13. červenec

24. prosinec

Všechny detaily a podrobnosti budou na letácích, plakátech a
pozvánkách, případně na webových stránkách obce. Za kulturní komisi
Roman Matiáš

Dne 19.9.2012 byla provedena tematická kontrola, která byla zaměřena dle ust. § 29 zákona
o PO na zjištění stavu zabezpečování a plnění úkolů požární ochrany v samostatné a přenesené působnosti obce a plnění úkolů.
11.8.2012 - SDH prováděla pomoc při cyklistickém závodu KRUŠNOTON 2012.
6.10.2012 - SDH pořádala 24. ročník závodu požární všestrannosti na Oprámu Varvažov.
Všem zúčastněným, kteří se podílely na výjezdech a zdolávání mimořádných událostí, opravách techniky, školeních, brigádách a pod… bych
tímto chtěl poděkovat za obětavost a nasazení.

Složení výboru SDH na rok 2013

Kulturní komise informuje
Maškarní rej na ledě
Maškarní bál v hospodě
Hasičský taneček
Obecní ples
Ples sportovců

1.7.2012 - Technická pomoc - Odstranění velkého párty stanu z vozovky - Varvažov na zkratce.
9.7.2012 - Technická pomoc - Likvidace nebezpečné látky ze silnice A 13 - Varvažov směr Knínice.
19.9.2012 -Prověřovací cvičení - Kontrola výjezdové jednotky a její akceschopnost.

Za jednotku SDH Tenice: VJ Miroslav Lacina.

KDO PŘIŠEL, TEN SE BAVIL

leden - únor

ZPRAVODAJ

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

Každý, kdo si udělal volný večer a měl chuť setkat se s těmi, které málo vídá, přišel si v úterý 4. 12. 2012 zazpívat a zatančit do restaurantu
Sauna CAFE MAX. Doufáme, že zábava s kapelou O. L. I. Vás potěšila. Všem spoluobčanům přeje krásně strávené vánoční svátky, v novém
roce 2013 pevné zdraví.

Rybářský ples

SDH TELNICE

Jednotka SDH Telnice informuje

Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme pevné zdraví.

19. leden
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Za sbor dobrovolných hasičů
Kateřina Šustrová

Starosta
Místostarosta
Velitel
Zástupce velitele a jednatel
Strojník
Pokladnice a hospodářka
Preventista
Referent mládeže
Vedoucí mládeže
Revizor

František Kindelmann
Jan Doubrava
Miroslav Lacina
Robert Böhm
Michal Zoula
Radka Böhmová
Milan Žinžur
Martina Crháková
Hana Hůlková
Lenka Krtková
Marta Doubravová

Dne 16.2.2013 od 20.00 h se koná

hasičský ples,
hraje skupina Dalton Brothers.

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

