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Úvodní slovo kronikáře
Jmenuji se Lenka Heřmánková. Narodila jsem se v Ústí nad Labem v roce 1991. V naší obci bydlím
od roku 1993. V současné době pracuji v nemocnici v Ústí nad Labem jako sekretářka.
Kroniku budu vést dle platného zákona č. 132/2006 Sb. ze dne 14. března 2006,
o kronikách obcí.
Jednotlivé zápisy jsou členěny do 11 kapitol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Úvod
Obecní záležitosti
Hospodaření obce
Průmysl, zemědělství a obchod
Výstavba, doprava, spoje
Veřejný život v obci
Školství
Sociální a zdravotní záležitosti
Počasí
Pohyb obyvatelstva
Různé

V Telnici dne 31. března 2017

______________________

______________________

Ing. Jan Doubrava
starosta obce

Lenka Heřmánková

Razítko obce Telnice:

Tato kniha obsahuje 65 listů.
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OBECNÍ KRONIKA
TELNICE 2016
1. ÚVOD

UDÁLOSTI V OKOLÍ TELNICE

3

Seminář – Kotlíkové dotace
Dne 9. 2. se v kulturním domě Telnice od 17 hodin konal seminář k dotačnímu programu „Podpora na
výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech (kotlíkové dotace) v Ústeckém
kraji v rámci OP ŽP 2014 – 2020“, který pořádá Krajský úřad Ústeckého kraje ve spolupráci s obcí
Telnice a MAS Labské skály, z. s. Tohoto semináře se mohli zúčastnit občané Telnice, Libouchce,
Velkého Chvojna a blízkého okolí.

Přednáška – trénování paměti
Dne 16. 3. proběhla v Domě s chráněnými byty přednáška na téma: trénování paměti. Akce byla
pořádána v rámci Národního týdne paměti a celosvětové akce „Týden uvědomění si mozku“, který od
roku 1996 pořádá organizace Dana Alliance for the Brain. V rámci této akce se veřejnost dozvídá o
výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou formou prostřednictvím stovek akcí. Ty jsou pořádány
vědeckými institucemi, které se výzkumu mozku věnují, případně institucemi, které výsledky
výzkumu aplikují v praxi.
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Oprava vitrážových oken v kostele sv. Josefa
Během léta proběhla oprava vitrážových oken v kostele. Na opravu oken obec získala dotaci z
Ministerstva zemědělství ČR za velké pomoci MAS Labské skály.
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OBECNÍ KRONIKA
TELNICE 2016
2. OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
ZASTUPITELSTVO OBCE
-

Složení zastupitelstva

-

Usnesení z jednání zastupitelstva

ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU
BYTOVÝ FOND
PRONÁJMY
-

Bistro Bažina

-

Stará pošta

-

Zelený strom

-

Chata U Vleku

-

Konírny

-

Obchod s potravinami

-

Kulturní dům

OSTATNÍ
-

Muzeum Varvažov

-

Odchyt zvířat v obci

-

Knihovna

-

Permice Ski klub
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Složení zastupitelstva
Starosta

Ing. Jan Doubrava

Místostarostka
Zastupitelé:

Ing. Lenka Kurtová
Rudolf Fiala do 7. 12. Kamil Řehák od 8. 12.
František Heřmánek
Martin Hřebík
Hana Hůlková
Milan Kubík
Miroslav Lacina
Miloslava Mužíková
Petr Šedivý
Ing. Lubomír Vlach

Kontrolní výbor
Předseda výboru
Členové:

Petr Šedivý
Josef Drmla
Milan Kubík
Alena Pocová
Miroslav Zeman

Finanční výbor
Předseda výboru
Členové:

Martin Hřebík
Miroslav Lacina
Rudolf Fiala – zůstal do konce roku 2016
Jaromír Heřmánek
Jan Michalík

Kulturní komise
Předseda komise
Členové:

Hana Hůlková
Radka Böhmová
Mgr. Jan Holub
Blanka Hanauerová
Pavel Dlask

Sociální komise
Předseda komise
Členové:

Miloslava Mužíková
Gabriela Habásková
Dagmar Křížová
Anuška Ortová
Jana Šípková

Stavební a zemědělská komise
Předseda komise
Členové:

Ing. Lubomír Vlach
Miloslava Burocková
Milan Cicka
Stanislav Kolísek
Luděk Linhart
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Usnesení z 8. jednání Zastupitelstva, dne 8. 2. 2016
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Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva, dne 6. 6. 2016
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12
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Usnesení z 10. jednání Zastupitelstva, dne 12. 9. 2016
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Usnesení z 11. jednání Zastupitelstva, dne 12. 9. 2016

15

Usnesení z 12. jednání Zastupitelstva, dne 12. 12. 2016
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17
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ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU
Celkově obecní úřad zaměstnává 7 lidí.

Iva Konečná
Jiří Bureš
Veronika Březinová
Soňa Heřmánková
Martina Čepelová
Jiří Vavřička
Marek Chvátal

Referent
Referent a střídač na poště
Účetní
Vedoucí Domu s chráněnými byty
Poštovní úředník
Údržba
Údržba

BYTOVÝ FOND
Byty jsou celoročně obsazené, 1 byt v rekonstrukci, loni byly přiděleny 2 byty

PRONÁJMY
Bistro Bažina Bistro Bažina
V pronájmu má p. Reissig, měsíčně platí nájem 4.500 Kč (všechny platby byly provedeny v pořádku).
Během roku 2016 byla provedena výměna bojleru za 10.000 Kč.

Stará pošta
Do konce října 2016 nájemce firma Red Peppers (pan Rosa), nájem 3.000 Kč do 6/2016, od 7/2016
nájem 11 333 Kč, dluh za měsíc říjen 11 333 Kč. Od 11/2016 nový nájemce – pan Svoboda Václav,
nájem 3.000 Kč/měsíc (platby za listopad a prosinec byly uhrazeny v pořádku).
V roce 2016 byla provedena výměna kotle za cca 86tis Kč

Zelený strom
Nájemcem firma Red Peppers, nájem 15.000 Kč/měsíčně, dluh za 12/2016 15.000 Kč.
V roce 2016 byla provedena výměna oken za 38.000 Kč a topenářské práce za cca 57.000 Kč.
V lednu se pronajímatel Zeleného stromu rozhodl, že každý důchodce, který má trvalé bydliště
v Telnici nebo Varvažově má možnost oběda za cenu 55 Kč. Tedy o 30 Kč levnější než je běžná cena.

Chata U Vleku
Nájemcem p. Brichta, nájem 5.000 Kč /měsíc, všechny platby uhrazeny.
V roce 2016 neproběhly žádné opravy.

Kulturní dům
Kulturní dům byl během roku 2016 celkem 15x pronajat, celkem bylo vybráno 11.500 Kč.
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OSTATNÍ
Muzeum Varvažov
V letošním roce bylo na jednání Zastupitelstva obce, které se konalo 8. 2. 2016, schváleno zhotovení
projektové dokumentace k výstavbě muzejního areálu „Stará pošta“ – změna užívání, stavební
úpravy, novostavba společností PROJEKTY s. r. o.
Ve Varvažově bude muzeum, připomene napoleonské bitvy i poštovnictví
Ve Varvažově na Ústecku vznikne muzeum, které přiblíží zdejší komunální historii včetně
slavných napoleonských bitev z roku 1813. Za projektem stojí spolek nadšenců a obec
Telnice, pod níž Varvažov spadá.
Obec hodlá muzeum zřídit v budovách Staré pošty, které stojí u křižovatky silnic na Ústí,
Teplice a Děčín. „Máme zde jedno z významných míst napoleonských bitev. Turista, který
se přijede k pomníkům podívat, ale nemá žádné podrobné informace, jako třeba, kdo tu bojoval, nebo kde přesně bitva
probíhala,“ vysvětlil smysl muzea starosta Telnice Jan Doubrava.
Vedle expozice věnující se bitvám u Chlumce, Varvažova a Přestanova představí muzeum i historii tamního poštovnictví a
život ve Varvažově a okolí před zahájením důlní činnosti v Podkrušnohorské pánvi.
„Mám představu, že by tam byly zmíněné Úžín, Vyklice či Dělouš. Rádi bychom pak udělali 3D mapu, jak Podkrušnohoří
vypadalo předtím, než se tam otevřela šachta,“ říká Jiří Bureš ze Spolku pro obnovu památek a podporu kulturních tradic
obce Telnice.
Život na Varvažovsku před důlní těžbou
Exponáty budou autoři projektu shánět různě: osloví místní pamětníky, požádají ostatní muzea a s prosbou se obrátí i za
hranice. „Co se týče expozice poštovnictví, už jsem jednal s ředitelem Poštovního muzea v Praze, že bychom si
pravděpodobně zhotovili repliky jejich materiálů,“ podotkl Bureš.
Stejně tak plánuje, že muzeum nechá vyrobit repliky uniforem, výstroje a zbraní z napoleonských válek. „Byl bych rád, aby
tam byly i různé výjevy z bitvy,“ dodal s tím, že by za tímto účelem použil i figuríny.
Muzeum vznikne stavební úpravou dvojice stávajících vedlejších budov Staré pošty, jde o objekty bývalé konírny a
hospodářskou budovu. Oba domy patří obci Telnice, v současnosti slouží jako nebytové prostory.
Domy se co nejvíc přiblíží původnímu vzhledu
Stavební zásahy mají podobu domů co nejvíce přiblížit jejich původnímu vzhledu. Navíc se postaví i nová budova, která bude
fungovat jako technické zázemí muzea a jež poskytne prostory pro expozici o životě v oblasti před těžbou. Vzhledem ke své
poloze na exponované křižovatce by pak mělo muzeum fungovat i jako symbolická brána do dalších obcí, které se nachází
poblíž.
„Oslovili jsme starosty okolních vsí, Jílového, Libouchce a Chlumce a nabídli jsme jim, že v tomhle prostoru se dají propagovat
jejich obce. Myšlenka se jim zalíbila,“ poznamenal Bureš.
Obec nyní zadala zpracování projektové dokumentace, z níž vzejdou harmonogram realizace projektu, náklady na něj a
samotná podoba muzea. „V současné době máme hrubý odhad nákladů, který je zhruba 15 milionů korun,“ uvedl starosta
Doubrava.
Výdaje na muzeum mají pokrýt převážně dotace
Valnou část výdajů bude chtít obec uhradit z dotací, žádat hodlá především z evropského programu Přeshraniční spolupráce
Česká republika – Sasko 2014 – 2020 i z fondů Ústeckého kraje. Kraj už finančně podpořil zpracování projektové
dokumentace. „Dotace byla 250 tisíc korun,“ podotkla mluvčí kraje Lucie Dosedělová.
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Projekt kvituje ředitel ústeckého muzea Václav Houfek, který bydlí v nedalekém Chlumci. „Každý takový záměr je důležitý
proto, aby lidé věděli, v jakém regionu žijí, jakou má historii a že je dobré se k Ústecku znát, protože má za sebou bohatou
minulost,“ míní Houfek.
Kdy budou do muzea moci vkročit první návštěvníci, zatím není jasné. Bude záležet na tom, kdy se Telnici podaří získat
peníze. Ale předběžný termín už existuje. „Muzeum bychom chtěli otevřít v roce 2018,“ sdělil starosta Doubrava.
Autor: Jan Horák
Zdroj: www.usti.idnes.cz

Dne 16. 5. proběhlo v Praze setkání starosty Ing. Jana Doubravy a Jiřího Bureše.
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Odchyt zvířat v obci
V tento rok byli v obci odchyceni 2 psi, kteří se volně pohybovali po obci.
Na sběrném dvoře je zřízen kotec, do kterého se pes zavře a čeká se na
příjezd pracovníků z útulku. Informace o nalezení psa byla zveřejněna na
sociální síti facebook.

Knihovna
Obec Telnice provozuje knihovnu každý čtvrtek v odpoledních hodinách
mezi 14 a 17 hodinou. Vedoucí knihovny je p. Vejdovská.

Permamenty na lyžování
Na obecním úřadě je k dispozici 10 ks permanentek na lyžování na Telnici. Přes víkendy bylo
rozpůjčované
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3. HOSPODAŘENÍ OBCE

ROZPOČET OBCE
MATEŘSKÁ ŠKOLA TELNICE
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Rozpočet obce
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27
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Rozpočet MŠ
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OBECNÍ KRONIKA
TELNICE 2016
4. PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ A
OBCHOD

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

32

Svoz nebezpečného odpadu
V obci proběhl svoz nebezpečného odpadu ve dnech 11. 5. a 12. 10. 2016.

Třídění odpadů
V obci je 10 míst na tříděný odpad, od června 2016 zajišťuje obec i likvidaci bioodpadu. Obyvatelé
mohou bioodpad odvážet na sběrný dvůr, kde je přistaven kontejner, který je neustále k dispozici.
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5. VÝSTAVBA, DOPRAVA, SPOJE

VÝSTAVBA
DOPRAVA
SPOJE
-

Rozhlas

-

Pošta

-

Telnický zpravodaj
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VÝSTAVBA
Výstavba rodinných domů na čtyřdomí
V letošním roce začala realitní kancelář RSH, a.s. prodávat stavební parcely na čtyřdomí ve Varvažově.
V plánu je postavit na tomto místě 6 rodinných domů.

DOPRAVA
Na Telnici zajíždí autobus č. 451, v letní sezóně cyklobus, a v zimním období skibus.
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SPOJE
Rozhlas
V letošním roce se zřídil v obci Telnice i mobilní rozhlas. Tato služba informuje občany o dění v obci
pomocí různých komunikačních kanálů. Uživatelé mobilního rozhlasu dostávají SMS zprávy, hlasové
zprávy a e-maily o dění v obci - upozornění na výpadky vody, elektřiny, pozvánky na kulturní události
a mnoho dalšího. Zaregistrování je možné na webových stránkách: https://telnice.mobilnirozhlas.cz.

Pošta
Pošta se nachází v přízemí Kulturního domu v Telnici a funguje v typu Partner II. Partner II je
provozovna smluvního zástupce České pošty, s.p., který poskytuje poštovní služby příjem a výdej
zásilek, prodej cenin, příjem reklamací a služby Poštovní spořitelny. Z hlediska Poštovní spořitelny
poskytuje operace Era platebními kartami a platebními kartami ČSOB - vklady, výplaty a příkazy
a dále operace Vkladními knížkami - vklady a výplaty, transakce k účtům - vklady, výplaty a příkazy.
Zodpovědným pracovníkem je p. Martina Čepelová.
Otevírací doba:
Pondělí:

08:00 - 12:00 , 13:00 - 17:00

Úterý:

08:00 - 12:00 , 13:00 - 14:00

Středa:

08:00 - 12:00 , 13:00 - 17:00

Čtvrtek:

08:00 - 12:00 , 13:00 - 14:00

Pátek:

08:00 - 12:00 , 13:00 - 14:00
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Telnický zpravodaj
Od ledna letošního roku byl na internetových stránkách obce spuštěn webový zpravodaj
(www.telnickyzpravodaj.cz). Každý tak může v jakoukoli roční dobu napsat článek, který může
starosta ihned zveřejnit.
V roce 2016 bylo uveřejněno 7 článků.
Obec čeká rozhodnutí, co s kabelovou televizí

6. prosinec 2016

Jak je to v obci s toulavými psy?

6. prosinec 2016

VPP v letošním roce

27. listopad 2016

Vítání občánků

26. listopad 2016

Cestovní doklady pro děti

3. listopad 2016

Uzavření pošty 25.11.2016

3. listopad 2016

Kabelová televize

3. listopad 2016

Telnický zpravodaj vyšel i v tištěném vydání, které vychází každý rok, 1x v červenci a 1x v prosinci.
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6. VEŘEJNÝ ŽIVOT
SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
KINO
SPOLKY A SDRUŽENÍ OBCE
-

SDH Telnice

-

Rybářský klub

-

SK Spartak Telnice

-

Ski klub

-

NK Telnice
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Společenské a kulturní akce
Rybářský ples
V letošním roce se jako první konal Rybářský ples, a to 23. 1. Akce se konala na sále v Kulturním domě
Telnice a bylo opět vyprodáno. V tombole byly zase hodnotné ceny a několik dobrot. Lístek stál 120
Kč a hrála kapela Kapela s.r.o.

Hasičský ples
Hasičský ples se konal dne 20. 2. v Kulturním domě Telnice. Lístek stál 120 Kč a k poslechu a tanci
hrála kapela Tatrmani.

Ples sportovců
Ples Sportovců se konal dne 5. 3. 2016 v Kulturním domě Telnice. Lístek stál 120 Kč.

Telnický rohlík
V sobotu 5. 3. se na sjezdovkách konal tradiční závod na lyžích – Telnický rohlík.

Masopustní průvod
Dne 5. 3. se konal Masopustní průvod v maskách, startovalo se na parkovišti u Staré pošty v 10 hod.
Pokračovalo se k Telnickému nádraží, kde bylo připraveno občerstvení a soutěže pro děti.
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Obecní ples
V letošním roce se obecní ples uskutečnil v sobotu 19. 3. v Kulturním domě Telnice. Lístek stál 120 Kč
a k poslechu a tanci hrála kapela Tatrmani.

Velikonoční dílničky
Spolek pro obnovu památek a podporu kulturních tradic ve spolupráci s obcí Telnice uspořádal ve
čtvrtek 24. 3. od 16 hodin v Kulturním domě Telnice Velikonoční dílničky. Návštěvníci si mohli ozdobit
vejce, vyrobit pomlázku a další zajímavé velikonoční věci.
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Pálení čarodějnic
V letošním roce se konalo pálení čarodějnic v sobotu 30. 4., počasí přálo, svítilo sluníčko, teploty
kolem 18 °C a žádný vítr. Podívat se přišly stovky lidí. Pro děti i dospělé byly připraveny soutěže
včetně skákacího hradu a projížďky na koních, opékání párků, koktejly, občerstvení. Čarodějnice se
zapálila v 19.30 hodin a podpal provedla vítězka převleku malá čarodějka Terezka.
Pálení čarodějnic uspořádal Rybářský klub Varvažov ve spolupráci s obcí Telnice a SDH Telnice.
Všichni společně se podíleli na přípravě hranice, dělání dřeva a stavění májky.
Dokonce se dostavilo tolik návštěvníků, že se muselo zpřístupnit dolní parkoviště na parkování
osobních aut.
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Výstava obrázků dětí z MŠ Telnice ke dni matek
Dne 5. 5. 2016 od 16.00 hodin v Kulturním domě Telnice vystoupily děti z MŠ, proběhla výstava
dětských výrobků a prací.

Vítání občánků
V sobotu 7. 5. 2016 proběhlo vítání občánků v Domu s chráněnými byty.

Pietní akt
V neděli 8. 5. 2016 proběhlo uctění památky u obou pomníků v Telnici.
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Dětský den
Dětský den se konal v neděli 5. 6. 2016 a trasa vedla z parkoviště u Staré pošty k rybníku Oprám a
lesem přes Liboňov do Telnice na fotbalové hřiště. Tam byly připraveny různé soutěže pro děti,
skákací hrad, hudba.

Noc kostelů
V pátek 10. 6. 2016 proběhla v kostele v Telnici celorepubliková akce Noc kostelů. Návštěvníci si
mohli prohlédnout například výstavu starých fotografií Telnice a okolí, případně poslechnout koncert
pěveckého sboru Romance.
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Uhelný muž
V sobotu 11. 6. 2016 se na Oprámu ve Varvažově konal adrenalinový závod Uhelný muž. Letos poprvé
proběhl i první dětský závod „Uhelný mužík“. Letošní ročník vyhrála žena.

Promo koncert a klavírní vystoupení
V pondělí 27. 6. 2016 od 17 hodin proběhl v Domě s chráněnými byty koncert a klavírní vystoupení
vokálního uskupení Žentet. Vystoupení Joachima Spěváčka a Manuely Hakonssonové se konalo ve
společenské místnosti.

Jízda na kole z Moravské Telnice
Dne 6. 7. 2016 navštívili naší obec "supermani" z Telnice na Moravě. Čtveřice moravských cyklistů
pojali červencové svátky trochu jinak. V úterý nasedli na svá kola ve své Telnici a ve středu podvečer
je přivítal starosta Ing. Jan Doubrava před naší radnicí.
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Telnický bazárek
V červenci proběhl na sále v Zeleném stromě Telnický
lazárek.

Pietní akt k výročí bitvy u Chlumce
Dne 30. 8. se uskutečnil pietní akt, pokládání věnců a uctění památky proběhlo u obou pomníků ve
Varvažově.
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Telnický kecky
V sobotu 10. 9. se konal první ročník běžecké soutěže v Telnici. Ze začátku měl sice tento projekt
malinký problém s názvem „Telnický běh“, který již několik let pořádá lyžařský oddíl Adolfov, nakonec
ale došlo k přejmenování této akce na „Telnický kecky“. První ročník tak proběhl v pořádku a s velikou
účastí ve všech třech kategoriích.

46

Dušičkový rej
V sobotu 29. 10. se konal v Telnici Dušičkový rej na Telnickém nádraží. K vidění zde byla různá
strašidla a duchové. Pro děti byly připraveny soutěže a výstava vydlabaných dýní.

Vítání občánků
Dne 26. listopadu přivítal starosta obce 3 nové občánky v Telnici, 2 holčičky a jednoho kluka.
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Vánoční dílničky
Dne 26. Listopadu se konaly na sále v Kulturním domě v Telnici Vánoční dílničky, kde si mohli všichni
návštěvníci vyrobit Vánoční výzdoby a nasát Vánoční atmosféru. Tuto akci pořádal Telnický
okrašlovací spolek a Obec Telnice. Na závěr proběhlo slavnostní rozsvícení stromečku.

Mikulášská nadílka
V sobotu 4. Prosince se v sále Kulturního domu Telnice uspořádala mikulášská nadílka. Od 15 hodin
zde mohly děti vyzkoušet různé soutěže a vyhrát nějaké ty sladkosti, o dvě hodiny později přišel čert,
Mikuláš a anděl.
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Výstava Betlémů
Během druhého prosincového víkendu se v kapli sv. Josefa uskutečnila výstava betlémů za účasti
vokálního vystoupení Žentet.

Předvánoční klavírní koncert
Dne 17. 12. 2016 se v Domově s chráněnými byty konalo vystoupení studentů Joachima Spěváčka
Manuely Hakonssonové.

Setkání u Vánočního stromečku
Jako minulý rok se uskutečnilo setkání u Vánočního stromečku dne 23. 12. 2016 od 17 hodin u Bistra
Bažina, druhý den (24. 12. 2016) od 13 hodin u Vánočního stromu u Obecního úřadu.

Kino
Celkem se během roku promítalo 8x a v průměru navštívilo 6 osob.
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Mateřská škola
Obec Telnice zřizuje Mateřskou školu jako příspěvkovou organizaci. Ředitelkou je Kateřina Šustrová,
učitelkou Tereza Mastíková, účetní a vedoucí stravovny je Lenka Dubnová, kuchařkou a uklizečkou
Alena Zástěrová a uklizečkou Jana Vysoká.
Mateřská škola je otevřená každý den od 6.00 hodin do 16.00 hodin. Kapacita školky je 22 dětí.
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Lékař pro dospělé
MUDr. Malenčík – ordinuje každé pondělí od 13 hodin do 14.30 hodin v ordinaci v Domově
s chráněnými byty.

Dům s chráněnými byty
Dům byl celý rok plně obsazen, celkem 13 klienty. Stálou žádost do domova má ke konci roku podáno
20 klientů. V domě s chráněnými byty je k dispozici knihovna a zdravotní středisko.
V letošním roce proběhlo v Domě s chráněnými byty několik společenských akcí, z nichž některé jsou
pořádané i pro občany obce. Dne 11. 2. proběhl turnaj „Člověče, nezlob se“.

Dne 8. 3. oslavili obyvatelé domu s chráněnými byty svátek MDŽ. Dne 15. 3. si obyvatelé penzionu
vyrobili výzdobu na Velikonoce – Ruční práce. Dne 16. 3. proběhla ve společenské místnosti
přednáška o trénování paměti.
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Dne 22. 3. navštívily Dům s chráněnými byty děti z Mateřské školy Telnice. Společně vyrobili přáníčka
a Velikonoční ozdoby a oslavili tak Velikonoční svátky.

Ve čtvrtek 28. 4. proběhlo pálení čarodějnice v Domě
s chráněnými byty.
Dne 17. 5. proběhla Exkurze a prohlídka českého
porcelánu v Dubí u Teplic a návštěva Komáří vížky.

V červnu se uskutečnil výlet na sběr jahod, v září
proběhlo ve společenské místnosti posezení se
senátorem Jaroslavem Doubravou. V listopadu mohli
senioři debatovat o sociální problematice s paní Petrou
Mesárošovou.
Dne 9. 12. proběhla Vánoční besídka ze školky. O dva
dny později navštívili senioři vánoční skanzen Zubrnice.
Dne 14. 12. se již tradičně u penzionu konala akce
„Česko zpívá koledy“. Dne 21. 12. Vánoční posezení
v penzionu.
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Leden
Ledy tají, policisté nabádají k pozoru
Varvažov - Policie po celém Ústeckém kraji monitoruje stav ledu zhruba
na třiceti vodních plochách.
Neopren, vesta kvůli bezpečnosti a speciální vrtačka. Policisté
z Poříčního oddělení v Ústí se ve středu vydali na Oprám do Varvažova,
aby změřili tloušťku jeho ledu. Přestože se v posledních dnech výrazně
oteplilo, krusta tady byla poměrně pevná. „Dvanáct centimetrů," hlásil
policista Martin Racek.
Síla ledu na rybnících Střížák 10 cm, Habrák 10 cm, Školní rybník 8 cm,
Friedrich II 7 cm, Zámecký rybník 7 cm, Nový rybník 4 cm, Oprám 12 cm, Mlýnský rybník 10 cm, Petrovice 12 cm
O dvacet metrů dál od břehu následně naměřil už centimetrů čtrnáct. Rybníky totiž podle Racka zamrzají od středu ke
břehům.
„To je rozdíl oproti řekám, které kvůli proudu zamrzají od břehu ke středu. Naměřené hodnoty jsou ale pouze informační.
Záleží hlavně na lidech, zda na rybník půjdou. Já osobně bych své děti pustil na led o tloušťce 20 až 25 centimetrů, jinak ne,"
uvedl Racek.
Zasahovat nemuseli
Policie po celém Ústeckém kraji monitoruje stav ledu zhruba na třiceti vodních plochách. „Policisté budou provádět měření
do té doby, dokud se bude led držet nebo bude mrazivé počasí alespoň částečně trvat," podotkla policejní mluvčí Šárka
Poláčková s tím, že policie letos v Ústí prozatím neeviduje případ, že by se někdo na ledu probořil.
„Je ale možné, že k něčemu podobnému došlo, aniž by o tom byla policie informovaná," dodala Poláčková.
S ohledem na teplé počasí by lidé měli zůstat obezřetní a na led raději nevstupovat. „Led pomalu taje. Člověk by měl být tedy
hlavně soudný, nepodceňovat své síly, ani tloušťku ledu," podotkl policista Radek Pavlát.
Ze zásad pohybu po zamrzlé vodní ploše
Vodní záchranná služba nedoporučuje volně se pohybovat po ledu o tloušťce menší než 25 cm a v místech, kde není možnost
v nouzi pomoci. Je třeba dbát co největší opatrnosti možnost prasknutí ledové krusty je vysoká zejména u ploch s přírodním
přítokem a odtokem. Nepohybujte se ve skupinách, doporučuje se vzdálenost přibližně 5 m. Využijte oblečení z umělých
vláken při propadnutí do vody nedochází k tak zásadnímu nasáknutí oděvu jako v případě přírodních materiálů.

28.1.2016
Autor: Kristián Šujan
Zdroj: www.ustecky.denik.cz

Únor
Ze začátku byly teploty okolo 12 °C. Od poloviny měsíce se velmi ochladilo a přes noc byly teploty bod
bodem mrazu. Sníh nenapadl.
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Březen
Hned 1. března napadl sníh, kalamita po celé republice. U Libouchce na silnici číslo 1/13 se stala
dopravní nehoda. Srazil se tam autobus se třemi osobními auty – 1 člověk zemřel. V tento den také
byla zavřena tunely na dálnici D8, auta musela jezdit objízdnou trasou přes Varvažov, Telnici a dále na
Petrovice. Kolem Velikonoc se oteplilo a do konce března sníh roztál a celé dny svítilo sluníčko.

Duben
Měsíc duben byl ve znamení aprílového počasí, střídal se déšť, sluníčko, vítr a bouřky. Celý měsíc se
teploty pohybovaly od 16 do 21°C.

Květen
Počasí bylo velmi podobné jako v dubnu, průměrné teploty.

Červen
Teploty se držely celý červen kolem 22 °C, na konci měsíce se teploty vyšplhaly přes 30 °C.

Červenec a srpen
V první polovině července se teploty pohybovaly mezi 20 až 30 °C. Ve druhé polovině července a
v první polovině srpna bylo tepleji, kolem 27 °C. Konec srpna sluníčko a teploty přes 30 °C. Celkově
léto propršelo.

Září
Září bylo nadprůměrně teplé. Nastoupilo pravé babí léto, teploty se držely kolem 25 °C. Během září
téměř nepršelo.

Říjen
Ze začátku měsíce se prudce ochladilo, teploty klesly k 7 °C přes den. Celý měsíc se také často
vyskytovaly mlhy.

Listopad
Během prvních čtrnácti dnů klesly teploty k nule. Poté se zase oteplilo a na konci měsíce se znovu
ochladilo a teploty přes noc spadly pod bod mrazu.

Prosinec
V prosince byly teploty nestálé. V noci mrzlo, přes den byly teploty max. do 8 °C. Sníh napadl pouze
10. 12., den před sv. Martinem, a dlouho nevydržel. Do konce roku už sníh nebyl.
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V roce 2016 narozeno 8 dětí a zemřelo 9 lidí.
Odstěhovalo se 26 lidí a přistěhovalo se jich 23.
Celkem má v naší obci trvalý pobyt 698 občanů a 50 cizinců s trvalým pobytem, dohromady tedy 748
občanů.
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Olympiáda dětí a mládeže České republiky 17. – 22. 1.
V olympijská sportoviště se 17. až 22. ledna promění hned pět míst v Ústeckém kraji. Lyžařský areál
na Klínovci bude hostit akrobatické a sjezdové lyžování. Na své si přijdou i milovníci snowboardingu,
právě v klínovském snowparku se spolu utkají vycházející sportovní mládežnické hvězdy z celé
republiky. O pár desítek kilometrů níž v chomutovském zimním stadionu se uskuteční strhující zápasy
v ledním hokeji. Chomutovský stadion bude navíc hostit i zahajovací a závěrečný ceremoniál. Ten
zahajovací startuje už 17. ledna v 15 hodin. Chomutov bude i dějištěm dalších dvou ne zcela zimních
soutěží, do městského divadla, které se promění v Olympijský dům, se sjedou ti nejlepší tanečníci a
šachisté. V Ústeckém kraji je ale ještě jedno město, které je historicky spjaté s hokejem – Litvínov a
právě na legendárním stadionu Ivana Hlinky, kde se na ledě proháněly takové hvězdy jako Robert
Reichel, Martin Ručinský nebo Vladimír Růžička, se uskuteční další zápasy v ledním hokeji.
Reprezentanty v krasobruslení a rychlobruslení přijďte určitě podpořit na mostecký zimní stadion. A v
tratě na biatlon a běžecké lyžování se na týden promění golfový areál hotelu Krušnohorský dvůr na
Cínovci.
Zdroj: http://odm.olympic.cz/2016
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Zdroj: http://ustecky.denik.cz/z-regionu/chomutov-bude-centrem-zimni-olympiady-deti-a-mladeze20160115-iogk.html
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Virus Zika v česku 24.2.
V Česku byly zachyceny první dva případy viru zika. Oznámilo to ve středu ministerstvo zdravotnictví.
Oba dva nakažení - muž a žena - jsou v dobrém zdravotním stavu. Nakazili se při pobytu v Karibiku.
Žena není těhotná, takže nehrozí riziko pro plod. Virus zika se spojuje s narozením dětí s malými
hlavami a málo vyvinutým mozkem v Latinské Americe. Světová zdravotnická organizace (WHO)
vyhlásila kvůli viru zika celosvětový stav nouze. Nákaza se zřejmě přenáší z matky na plod, možná i
pohlavním stykem.
Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz

Uzavření tunelů – D8
První uzavírka začíná v sobotu 8. 10. v 8.00 a potrvá do pondělních 10. 10. 8.00. Podruhé budou
tunely neprůjezdné po čtyři dny, a to od 15. října od 8.00 do půlnoci 18. října. Mezitím se ještě
jednou uzavře levý a jednou pravý tubus. V té době se doprava svede vždy do volné tunelové trouby.
Řidiči budou muset v době úplných uzavírek využít objízdné trasy. Ta ve směru na Německo vede
přes Varvažov, Telnici a Nakléřov na křižovatku v Petrovicích.
Při cestě z Německa do Prahy pojedou šoféři z Petrovic přes Tisou do Libouchce a dále po silnici I/13
na mimoúrovňovou křižovatku Knínice. Podrobnosti najdou motoristé na stránkách ŘSD.
Zdroj: https://www.novinky.cz

Slavnostní otevření dálnice
Na poslední dostavěný úsek dálnice D8 spojující Prahu a Drážďany vjela v sobotu odpoledne první
auta. U prackovické estakády bude zatím provoz sveden do jednoho pruhu kvůli nestabilnímu
podloží. Premiér Sobotka ale naznačil, že kvůli nestabilnímu úseku může být tato část znovu zavřena.
Zdroj: http://usti.idnes.cz

Nový státní svátek na Velký pátek – Velikonoce
První svátek Velký pátek připadá na 25. března 2016 - Dne 21. října 2015 Poslanecká sněmovna
schválila návrh zákona obsahující Velký pátek jako svátek. Dne 2. prosince 2015 tato novela zákona o
ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu (č. 245/2000 Sb.) prošla
nejtěsnější možnou většinou v Senátu a 11. prosince 2015 prezident České republiky příslušný zákon
podepsal. Vyšel pod č. 359/2015 Sb.
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Volby senát a kraj
Volby do Senátu se konaly v pátek 7. 10. a v sobotu 8. 10. (1. kolo) a v pátek 14. 10. a sobotu 15. 10.
(2. kolo).
Za Ústí nad Labem zvítězil v senátních volbách Jaroslav Doubrava.

Zdroj: http://www.senat.cz
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Zdroj: http://www.volby.cz/
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