OBECNÍ KRONIKA
TELNICE 2014
Znak obce:

Vlajka obce:

1

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 1. srpna 2015

______________________

______________________

Ing. Jan Doubrava
starosta obce

Lenka Heřmánková

Razítko obce Telnice:

Tato kniha obsahuje

listů.
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OBECNÍ KRONIKA
TELNICE 2014
1. ÚVOD
o
o
o
o
o

Volby do Poslanecké sněmovny
Volby do Evropského parlamentu
Virus Ebola
Ukrajinská krize
Další významné události
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Volby do Poslanecké sněmovny
V letošním roce byla v lednu zvolena nová vláda, která vzešla z voleb v říjnu 2013. Koaliční
smlouvu podepsala 13. ledna vítězná ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL. Takto vypadá vláda, jak ji
jmenoval prezident Miloš Zeman v lednu:
PREMIÉR
Bohuslav Sobotka

Andrej Babiš
o místopředseda vlády pro ekonomiku vlády a ministr financí
Pavel Bělobrádek
místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
Lubomír Zaorálek
ministr zahraničních věcí
Martin Stropnický
ministr obrany
Milan Chovanec
ministr vnitra
Jan Mládek
ministr průmyslu a obchodu
Helena Válková
ministryně spravedlnosti
Michaela Marksová-Tominová
ministryně práce a sociálních věcí
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Antonín Prachař
ministr dopravy
Marian Jurečka
ministr zemědělství
Svatopluk Němeček
ministr zdravotnictví
Marcel Chládek
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Věra Jourová
ministryně pro místní rozvoj
Richard Brabec
ministr životního prostředí
Daniel Herman
ministr kultury
Jiří Dienstbier
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Zdroj: www.vlada.cz, www.ceskatelevize.cz
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Volby do Evropského parlamentu
Češi letos vybírali své zástupce do Evropy z rekordních
849 kandidátů. Mandát získá to politické uskupení, které
dostane alespoň pět procent hlasů. Tato hranice platí i
pro koalice. V rámci jednotlivých politických subjektů
připadnou mandáty kandidátům podle pořadí, jak jsou
uvedeni na hlasovacím lístku. Jestliže některý z kandidátů
získá nejméně pět procent přednostních hlasů z celkového
počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto kandidátní listinu, připadne mandát přednostně
jemu.
Celkem bude mít Evropský parlament 751 poslanců z 28 zemí. Specifikem evropských voleb
je to, že vhozeným hlasem občan nepodpoří pouze domovskou stranu, ale také
europarlamentní frakci – tedy skupinu názorově podobných stran, do které se partaj po
volbách plánuje začlenit. A právě z vítězné frakce by měl vzejít nový předseda Evropské
komise.

pořadí

kandidát

politická
strana

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

J. Pospíšil
J. Keller
P. Telička
L. Niedermayer
K. Konečná
M. Šojdrová
P. Svoboda
J. Zahradil
J. Štětina
E. Tošenovský

TOP 09
ČSSD
ANO
TOP 09
KSČM
KDU - ČSL
KDU - ČSL
ODS
TOP 09
ODS
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počet
preferenčních
hlasů
77.724
57.812
50.784
37.171
28.154
22.220
21.746
19.892
18.951
16.514

Takto se hlasovalo na Telnici:
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Ebola
Svět zachvátila největší epidemie krvácivé horečky v dějinách. Poprvé se objevila ebola
v západoafrické Guineji. Nejprve se rozšířila do Afrických států, později se dostala i do
ostatních kontinentů světa. Byla zavedena bezpečnostní opatření na letištích. Do postižených
oblastí odjeli jako první Lékaři bez hranic. Vybudovali polní nemocnice a pomáhali
nakaženým. V Česku se objevilo několik podezření na smrtící vir Eboly, žádný se ale
nepotvrdil.

Ukrajinská krize
V lednu Ukrajinský parlament schválil zákony omezující svobodu shromažďování v reakci na
protivládní protesty. Srážky s policií se rozšířily mimo Kyjev do měst na západě Ukrajiny.
Prezident Janukovyč přijal demisi vlády, parlament zrušil nedávno přijaté zákony.
Protestující požadovali rezignaci prezidenta. V únoru byla vyhlášena nezávislost
západoukrajinské Lvovské oblasti. Byla diskutována i možnost připojení Krymu k Rusku. 22.
února parlament odvolal prezidenta Janukovyče. 1. března Rusko schválilo vyslání vojsk na
Ukrajinu, která obsadila Krym. Úřadující ukrajinský prezident Turčynov vyhlásil bojový stav.
Do konce roku probíhaly boje. Většina států z celého světa podporovala Ukrajinu a vyhlásila
sankce proti Rusku.
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Další významné události
Dne 12. března zemřela Věra Chytilová, významná režisérka.

Dne 29. března byl zvolen slovenským prezidentem Andrej Kiska.

V červenci zahynuli 4 čeští vojáci v Afgánistánu.
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V říjnu v areálu ve Vrběticích vybuchl první sklad s municí. Měla ho pronajatý ostravská
společnost Imex Group. Ze sousední Lipové a Haluzic, kde dohromady žije asi 400 lidí,
museli být obyvatelé evakuováni, stejně jako z areálu bývalých Vlárských strojíren.
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2. OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
-

ZASTUPITELSTVO OBCE
o složení do voleb
o volby
o složení po volbách
o usnesení z jednání zastupitelstva

- ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU
- TELNICKÝ ZPRAVODAJ
- PRONÁJMY
o Bistro Bažina
o Stará pošta
o Zelený strom
o Chata U Vleku
o Vleky
o Parkoviště
o Konírna

12

ZASTUPITELSTVO OBCE
Do říjnových komunálních voleb zůstalo zastupitelstvo ve stejném složení jako předešlý rok.

Starosta

Fiala Rudolf

Místostarosta
Zastupitelé

Kubík Milan
Heřmánek František
Chaloupka Jan, Ing.
Juklová Petra
Kurtová Jana, Bc.
Kurtová Lenka, Ing.
Lacina Miroslav
Matiáš Roman
Mužíková Miloslava
Pocová Alena

Výbory a komise:

Kontrolní výbor

Finanční výbor
předseda
členové

předseda
členové

Kurtová Lenka, Ing.
Doubrava Jaroslav
Heřmánek Jaromír
Chaloupka Jan, Ing.
Matiášová Lenka

Zemědělská a bytová komise

Sociální komise
předseda
členové

předseda
členové

Mužíková Miloslava
Habásková Gabriela
Křížová Dagmar
Kurtová Jana, Bc.
Pocová Alena

Heřmánek František
Lacina Miroslav
Linhart Luděk
Němcová Jana, Ing.
Ort Jiří

Přestupková komise

Kulturní komise
předseda
členové

Pocová Alena
Kurtová Jana, Bc.
Linhart Luděk
Matiáš Roman
Zeman Miroslav

předseda
členové

Matiáš Roman
Cicka Milan
Dvořáková Simona
Hůlková Hana
Matiášová Šárka
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Červinka Jiří
Juklová Petra
Dvořák Petr
Prchlík Jiří
Stukheilová Krista

VOLBY
V říjnu se konaly volby – ve společenské místnosti Domu s chráněnými byty.
Takto dopadla anketa, která proběhla před volbami na internetových stránkách Ústeckého
deníku:
Volba starosty Telnice

Ing. Jan
Doubrava
42%

Alena Pocová
46%

Rudolf Fiala
12%

Takto už to vypadalo na 1. zasedáním nového zastupitelstva. 1. jednání se konalo na sále
v kulturním domě. Zúčastnilo se ho asi 40 občanů.
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VOLBY: Na Telnici opět starostou Doubrava
Telnice – Výkřiky, ironický smích, silná slova jako podvod, či
potlesk. V takové kulise proběhla volba nového vedení Telnice. Do
jejího čela zvolili zastupitelé Jana Doubravu (Cesta změny),
synovce senátora Jaroslava Doubravy.
A ten svého příbuzného na veřejnosti nešetřil. „Chtěl bych být
hrdý na to, že starostou Telnice je opět Doubrava. Ale nemůžu.
Stalo se to nečestným způsobem a podvodem," kritizoval Jaroslav
Doubrava v plném sále lidí.
Kontrolují sami sebe
Důvod? Cestu změny Jana Doubravy podpořila zastupitelka Hana Hůlková z konkurenčního
Sdružení nezávislých kandidátů Telnice dosluhujícího starosty Rudolfa Fialy. Rázem se tak
překlopil křehký poměr sil ve prospěch Jana Doubravy. Ten má v jedenáctičlenném
zastupitelstvu nyní šest mandátů.
Stylem vítěz bere vše, prosadila Cesta změny nejen Jana Doubravu jako starostu, ale
i místostarostku Lenku Kurtovou, a zbývající tři radní. Obsadili post předsedy finančního
výboru.
Přesilu však využili i k tomu, že budou sami sebe kontrolovat. Mají totiž i svého předsedu
kontrolního výboru, který podle obecných zvyklostí patří opozici.
To, co jste udělali s výbory, mě děsí," komentoval senátor Doubrava.
Všemu přihlížel plný sál lidí. Ti se střídavě přikláněli na obě strany. Mluvili o frašce
i o chybách bývalého vedení. Končící starosta Rudolf Fiala (SNK Telnice) opakovaně děkoval
svým kolegům i občanům za spolupráci. „Vážím si mnoha lidí v obci i v tomto sále, ale je tu
jedna osoba, které si nevážím," řekl Rudolf Fiala.
Zjevně přitom narážel na Hanu Hůlkovou. Ta však na zastupitelstvu svůj odklon od Fialova
sdružení nijak nekomentovala.
Nezávislí?
„Všichni jsme kandidovali jako nezávislí a je
věcí každého, jak se rozhodne a koho podpoří.
Já jsem paní Hůlkové nic neslíbil, bylo to její
rozhodnutí," odmítl kritiku v sále Jan
Doubrava.
Ten se prý neobává, že by mezi zastupiteli
nebo dokonce obyvateli obce vznikl vzhledem
k průběhu
ustavujícího
zastupitelstva
nepřekonatelný příkop. „Všem nám jde
o rozvoj obce, chceme, aby se tu žilo
lépe. Věřím, že najdeme shodu na řešení řady
věcí. Určitě tu je prostor a zájem
o spolupráci," zdůraznil starosta.
Za hlavní cíl považuje větší využití dotací.
„Potřebujeme peníze na opravy obecního majetku, jako je hřiště, ale zejména budov, třeba
byty jsou ve špatném stavu. Budeme proto hledat dotační tituly, které by nám mohly
pomoci," naznačil starosta.
V Telnici obsadily po pěti mandátech Cesta změny a SNK Telnice, jeden mandát získalo hnutí
Nová Telnice.
Zdroj: www.ustecky.denik.cz
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Složení zastupitelstva po volbách
Starosta

Ing. Jan Doubrava

Místostarostka
Zastupitelé:

Ing. Lenka Kurtová
Rudolf Fiala
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
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

17

USNESENÍ

18

USNESENÍ

19

USNESENÍ

20

USNESENÍ

21

22

ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad zaměstnává na hlavní pracovní poměr 7 zaměstnanců (2 na radnici, 2 v
domě s chráněnými byty, 1 na poště a 2 stálé zaměstnance).
Od Úřadu práce zde na veřejno-prospěšné práce pracovalo 7 lidí.

TELNICKÝ ZPRAVODAJ
V roce 2014 vyšla dvě čísla – v červnu a v prosinci:
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PRONÁJMY
Bistro Bažina
Bistro má celý rok v pronájmu p. Miloš Zlatohlávek. V letošním roce proběhlo opět
několik akcí, které se pořádaly na hřišti u Bistra, např. čarodějnice, turnaj v nohejbale,
mistrovství v guláši, apod. Letos zde také Rybářský klub uspořádal poprvé setkání u
vánočního stromečku.

Penzion Stará pošta
Penzion Stará pošta si pronajímá p. Giezmannová. Před koncem roku podala výpověď
z nájmu a ještě do konce roku bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového pronajímatele.
Opravy a úpravy
V letošním roce proběhla oprava komína za 36.000 Kč.
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Penzion U Zeleného stromu
Penzion Zelený strom má v pronájmu p. Rosa. Letos se na „Zeleňáku“ uspořádalo několik
akcí, např. Mikulášská na Kozí dráze, Silvestr, …
Opravy a úpravy
V letošním roce se zde provedla oprava topení za 14.000 Kč.

Chata u vleku
Chatu u vleku má v pronájmu pan Brychta.
Opravy a úpravy
V letošním roce proběhla částečná oprava elektroinstalace za 46.000 Kč.
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Parkoviště
Parkoviště u Staré pošty měl v pronájmu p. Miloš Zlatohlávek pouze v období leden –
červen za nájem 4.000 Kč. Mimo letní sezónu tam mohou parkovat kamiony. Ovšem
během letní sezóny tam mají kamiony zákaz vjezdu.
Takto vypadá parkoviště mimo sezónu:

Takto vypadá parkoviště v sezóně:
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3. HOSPODAŘENÍ OBCE

Rozpočet obce
Hospodaření domu s chráněnými byty
Mateřská škola Telnice
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Rozpočet obce
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29

Hospodaření domu s chráněnými byty

30

Hospodaření Mateřské školy
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4. PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ A
OBCHOD
- Řešení odpadů
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Odpady
Svoz nebezpečného odpadu
Ve středu 16. dubna se uskutečnil svoz nebezpečného odpadu v částech obce Liboňov,
Telnice, Varvažov, Adolfov.
Svážely se autobaterie, ledničky, mrazáky, monitory, zářivky, výbojky, chemikálie, zbytky
barev, oleje a ředidel.

V obci je rozmístěno několik nádob na tříděný odpad – plasty, papír, sklo, kovový odpad.
Pro drobný elektroodpad je umístěn před radnicí sběrný box, pro vybité baterie je umístěn
sběrný box přímo na radnici.
Obec provozuje sběrný dvůr, na kterém občané mohou uložit velkoobjemový komunální
odpad, nepoškozené úsporné žárovky, zářivky, lednice, televizory, monitory, počítače apod.
Provoz zajišťuje paní Čepelová z pošty, v sobotu je sběrný dvůr otevřen od 09.00 do 11. 00
hodin.
Za třídění odpadů získala obec v roce 2014 částku 104.763 Kč.
Sazba poplatku dle obecně závazné vyhlášky 1/2012 pro poplatníka činí 492,- Kč
za kalendářní rok a je tvořena:
1. z částky 242,- Kč a
2. z částky 250,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.
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Skládka Varvažov
Ústecký deník, 12.5.2014:

Černá skládka u Varvažova nikoho nezajímala
Varvažov – Lidé sem vyváželi komunální odpad s tichým souhlasem telnické radnice
desítky let. Ta teď slibuje nápravu.

Ilustrační fotoAutor: Deník/Sejkora Jiří

Sutiny, bioodpad, plasty a pneumatiky. To všechno s tichým souhlasem telnické radnice odváželi
někteří obyvatelé Telnice a širokého okolí na skládku u Varvažova. Skládka je tu však roky
načerno a ani radnici to dodnes nezajímalo.
„Upozornil jsem na to starostu obce Rudolfa Fialu, který okamžitě vydal zákaz skládky a vyměnil
zámek na závoře, která by sem měla zamezit přístup," uvedl místní obyvatel Petr Hůlka. „Jenže
jsem zjistil, že původcem odpadu je vlastně i sama obec."

Sama radnice
Petr Hůlka znovu kontaktoval starostu Fialu a žádal vysvětlení. „Odpověděl mi, že obec sem
odpad bude ukládat dál a pokud občané požádají, zda by sem mohli vyvézt bioodpad, radnice jim
vyhoví. To je Kocourkov. Ten, kdo vydá zákaz, sám ho porušuje, místo aby ho dodržoval,"
pokračoval Petr Hůlka.

Trest?
Jana Moravcová, ředitelka ústecké pobočky České inspekce životního prostředí (ČIŽP), vysvětlila,
že u historických skládek lze jen těžko někoho trestat.
„Samozřejmě, kdybychom dostali podnět, tak bychom celou věc prošetřili. V případě, že najdeme
někoho, kdo sem v poslední době odpad vyvezl, uložíme mu pokutu," vysvětlila Moravcová.
Zdejší starosta Rudolf Fiala se bránil tím, že lidé sem odpad vozí už víc jak čtyřicet let. Dokonce
s vědomím předchozích starostů i předsedů bývalého národního výboru. „Odpad sem vozil i pan
Hůlka. Myslím, že jsem první, kdo s tím začal něco dělat," podotkl Fiala.
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Znemožnil prý do rokle příjezd automobily, nechal vyvěsit cedule se zákazem a nejvíc viditelné
odpadky nechal vyvézt. Navíc tento týden bude jednat s AVE Ústí nad Labem o odvozu na
oficiální skládku.
„Lze tam ale naházet odpad ještě dalšími třemi možnými způsoby. Obávám se, že nebude
jednoduché zajistit dostatečnou kontrolu," stěžoval si starosta.

Sanace
Obec prý zároveň chce s odborem životního prostředí najít způsob sanace skládky a vysázet tu
městskou zeleň. Jak nedávno uvedla Magdalena Hanáčková z kanceláře ústeckého hejtmana,
podobných skládek jsou v kraji stovky. „Ministerstvo životního prostředí eviduje zhruba
370 historických skládek," dodala Hanáčková.

Skládka ve Varvažově byla uzavřena v červenci 2014 – byla uložena pokuta 15.000 Kč. Obec
provedla rekultivaci skládky - osázení stromky.
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5. VÝSTAVBA, DOPRAVA, SPOJE
- Bytový fond
- Výstavba
o Místní opravy
 Můstek přes potok
 Oprava střechy na kapličce v Liboňově
 Oprava dětského hřiště
 Věřejné osvětlení
 Kulturní dům
- DOPRAVA
o Kozí dráha
o Skibus
o Cyklobus
- SPOJE
o Rozhlas
o Pošta
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Bytový fond
Zastupitelstvo schválilo část úvěru na dofinancování zbylých oken a dveří, tzn., že byla
vyměněna všechna okna a vstupní dveře ve všech obecních domech. Část úvěru bude také
použita na rekonstrukci fasád, některé proběhly už v letošním roce. V plánu jsou také výměny
a doplnění hromosvodů ve všech obecních domech.
Při výměně nájemníků obec dbá na to, aby při vrácení bytu byl byt vrácen čistý a v pořádku.
Tato základní údržba je vždy vyžadována po bývalém nájemníkovi, který případné nedostatky
odstraní sám nebo je odstraní obec na jeho náklady.
Proběhlo sjednocení smluv ohledně vratné jistiny (pro krytí případných dluhů nebo uvedení
řádného stavu při vrácení bytu).
Telnice 37

-

V bytě č. 1 byla provedena výměna gamat za etážový rozvod s plynovým kotlem
a celková rekonstrukce podlah a sanace poškozené části omítek.
Bylo vyměněno prasklé odpadní potrubí.

Telnice 83

-

Proběhla celková rekonstrukce čistírny odpadních vod.

Telnice 11

-

Tento dům byl vyhodnocen jako ten nejhorším stavem fasády – byl tedy
prvním, kterýmu se opravovala fasáda. Oprava byla provedena do konce října.

Varvažov 87

-

Tento dům byl vyhodnocen jako ten nejhorším stavem fasády – byl tedy mezi
prvnímy, kterým se opravovaly fasády. Oprava byla provedena do konce října.
V jednom bytě (v době, kdy nebyl obsazený) byla udělána nová podlaha
v kuchyni a vyměnila se kuchyňská linka a sporák.

Varvažov 99

-

Provedlo se zateplení severní stěny a provedení hydroizolace.

Varvažov 92

-

V červenci proběhla výměna rozvodné elektrické skříně spolu s kompletní
výměnou elektrických přívodů k bytům. Zprovoznily se také zvonky a osadilo
se čidlové svícení na chodbě.

Varvažov 96

-

V jednom bytě proběhla výměna nájemníků. Když byl byt prázdný, vyměnilo se
lino po celém bytě.

Všechny byty jsou celý rok plně obsazené.
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Výstavba
Oprava můstku přes potok
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Oprava střechy na Kapličce v Liboňově
Proběhla oprava střechy za celkově 78.436 Kč, z toho čerpáno z dotace 52.026 Kč.
Oprava dětského hřiště
Zrekonstruovalo se také dětské hřiště „u starého kina“ – celková oprava stála 13.000 Kč.
Veřejné osvětlení Liboňov
Bylo dokončeno ještě v roce 2013 – celková částka za vybudování je 163.000 Kč.

Záchranka muže oživovala potmě, Telnice poté opět zapnula veřejné
lampy
Telnice na Ústecku přestala vypínat na noc veřejné osvětlení. Úsporné opatření zavedla
před třemi lety, lidem se ale tma od půl dvanácté večer do půl páté ráno nelíbila. Poslední
kapkou bylo, když záchranná služba přijela kvůli kolapsu staršího muže do části Liboňov a
musela ho oživovat potmě.
„Museli ho položit, protože se mu zastavilo srdce. Samozřejmě byla tma jako v pytli,“ líčí
událost telnický starosta Rudolf Fiala.
Záchranáři muži i přesto obnovili životní funkce a nakonec ho odvezli do nemocnice. „Jsme
relativně zvyklí na to, že nesvítí světlo. Světlomety máme na sanitkách, také máme čelovky
a baterky,“ podotkl mluvčí záchranky Pavel Šebesta.
Incident ale měl dohru na radnici. „Paní tady byla hned následující den a apelovala na to,
aby opět svítilo světlo. Bylo to drama při baterkách, auto bylo daleko a přímo doma nebyli,
ošetřovali ho na dvoře,“ přiznal starosta Fiala.
Ani dalším obyvatelům Telnice nebylo vypínání pouličních lamp po chuti. „Byl to ráj pro
zloděje. Co jsem mluvila s lidmi, tak se to nelíbilo nikomu. Jde přece o bezpečnost lidí a jejich
majetku. Myslím, že to bylo šetření na špatném místě,“ svěřila se jedna z tamních
obyvatelek.
V okolních obcích svítí veřejné osvětlení celou noc. „Jednu chvíli jsme o vypínání uvažovali,
ale nakonec jsme od toho ustoupili. Není dobré ponořit obec do úplné tmy,“ uvedl například
starosta Tisé Jiří Jandásek.
Celonočnímu svícení pomohlo i zavedení nového rozhlasu
Telnické zastupitelstvo o vypínání lamp rozhodlo v roce 2011. „Tenkrát byl důvod
oprávněný. Snažili jsme se šetřit, kde se dalo,“ vysvětluje Fiala.

Zdroj: www.idnes.cz 30. října 2014

Kulturní dům
V letošním roce byl Kulturní dům pronajat pro soukromé účely (např. oslavy) za celý rok pro
4 občany (za pronájem se platí 1.000 Kč), pořádaly se 4 plesy (v pronájmu p. Zlatohlávek za
celkem 12.000 Kč) a jednou byl Kulturní dům pronajat občanovi, který nebyl z Telnice
(platba 1.500 Kč). Celkem se tedy za celý rok vybralo za pronájem 17.500 Kč.
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Kozí dráha
V letošním roce vyjela poprvé v období jarních
prázdnin (1. února – 9. března), a to každou sobotu a
neděli.
Další víkend, kdy jezdila Kozí dráha, byl Velikonoční
víkend. Od soboty 19. dubna do velikonočního pondělí 21. dubna.
Prázdninová Kozí dráha – v provozu od 28. června a jezdila celé prázdniny každou sobotu a
neděli. Vlak jezdí z Děčína do Telnice, kde pak mohou cestující jet dále autobusem, který je
doveze až do Bohosudova k lanovce. Spojení vždy navazuje – autobus čeká, až cestující
přestoupí z vlaku do autobusu a vyráží. Zastávku má ještě v Chlumci a v Unčíně.
V Bohosudově končí – samozřejmě jede zase zpátky – a tak se dostanete zase zpět do Děčína.
Jízdní řády jsou stále stejné
Vlak:
8:36

10:36

14:36

17:36

8:42

10:42
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Děčín, hl.n.
Děčín, zastávka
Děčín-Oldřichov
Děčín-Bynov
Martiněves u DC
Jílové u Děčína
Modrá u Děčína
Kamenec
Libouchec
Malé Chvojno
Telnice
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Autobus:
9:25
9:30
9:35
9:45

11:25
11:30
11:35
11:45

15:25
15:30
15:35
15:45

Telnice
Chlumec
Unčín
Bohosudov

11:00
11:10
11:15
11:20

Na kozí dráze se pořádaly i různé akce, jedou z nich je třeba
Mikulášská na Kozí dráze.

Obec Telnice přispěla na provoz Kozí dráhy částkou 10.000 Kč.
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Děčín se ptá lidí, zda by nebylo lepší udělat z Kozí dráhy
cyklostezku
Děčínská dopravní komise doporučila radním města, aby zvážili další využití a investice do
Kozí dráhy, na jejíž provoz se skládají obce a kraj. Město ve svém zpravodaji zveřejnilo
anketu, co by si lidé na trati přáli. Stále častěji se totiž objevují názory zřídit místo železnice
cyklostezku.
To, že se pětkrát do roka projede po Kozí dráze vlak, městům ani jejich obyvatelům nic
nepřináší. Cyklostezka by tu byla ideální. Ty současné na Děčínsku jsou přeplněné,“ míní
například děčínský zastupitel za ČSSD Václav Němeček.
Děčín dosud za provoz motoráčku do Telnice platil 300 tisíc korun ročně. Děčínská
primátorka Marie Blažková tvrdí, že anketou ve zpravodaji magistrát netlačí na to, aby se
železnice na stezku pro cyklisty změnila.
„Je to jen sbírání názorů, protože trať městu nepatří a nemůže o ní rozhodovat. Zatím chce
provoz vlaků financovat kraj, takže nikde nelobbujeme za to, aby se trať zrušila a místo ní
se vybudovala cyklostezka,“ říká Blažková. Lobbovat podle ní radnice začne až ve chvíli,
kdy trať bude zcela nevyužívaná.
Naopak Telnice zrušení trati jednoznačně odmítá. „Kozina musí být zachována, budovat
místo ní cyklostezku je nereálné a nesmyslné, jsme zásadně proti,“ říká starosta Jan
Doubrava.
Pokud by měla cyklostezka vzniknout, tak podle Doubravy jedině podél trati. „A
samozřejmě bychom museli čerpat peníze z Evropských fondů. Vystavět ji by rozhodně
nebylo v silách samotných obcí,“ podotkl starosta.
Kraj bude trať platit, jen když budou pro všechny obce
Ústecký kraj se zavázal, že turistické vlaky bude platit. „Ale jedině v případě, že všechny
obce ležící podél trati budou pro. Pokud by byla jediná proti, nic platit nebudeme,“
zdůrazňuje krajský radní pro dopravu Jaroslav Komínek.
Cyklostezku v železničním koridoru Kozí dráhy však nechce. „Vím, že se o tom mluví, ale
zatím je to zcela nereálné, i kvůli financím,“ doplnil.
Vlastníkem trati je Správa železniční dopravní cesty. Údržba Kozí dráhy ji ročně stojí
zhruba šest milionů korun. Ani podle ní ale není rušení provozu na trati na pořadu dne.
„Jako správce železniční infrastruktury tratě neradi rušíme. Její další osud bude tedy
převážně záležet na budoucí objednávce dopravy ze strany kraje,“ uvedl mluvčí správy
Marek Illiaš.
Kozí dráze hrozil zánik už v roce 2007
Využívat koridory zrušených tratí pro stavbu cyklostezek není nic neobvyklého. První
taková stezka v Česku vznikla už v roce 2002, je 4,5 km dlouhá a vede z bývalého nádraží
Česká Lípa - město na Vlčí Důl.
Během dalších let těchto cyklostezek přibývalo, dnes už mají po celé zemi stovky kilometrů.
Zřízením cyklostezky na Kozí dráze by Děčínsko získalo spojení s Krušnohorskou
magistrálou.
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Kozí dráze hrozil zánik už v roce 2007, kdy na ní kraj přestal kvůli ztrátovosti objednávat
pravidelnou dopravu. Ředitelství silnic a dálnic s podporou kraje i Děčína tehdy chtěly
koridor trati využít pro dálniční přivaděč z Děčína k dálnici D8. Ministerstvo životního
prostředí tomu ale zabránilo.
Přivaděč k dálnici D8 nemá Děčín dodnes a na Kozí dráze už se pravidelný provoz také
neobnovil. Ústecký kraj objednává jen turistický provoz přes léto a při speciálních
příležitostech.
Autor: Alice Klaubenschalková
Zdroj: http://usti.idnes.cz

Skibus
Se skibusem na Zadní Telnici
9.12.2014
Od soboty 20. prosince 2014 bude zahájen provoz SKIBUSU - linka číslo 10. K dopravě do
lyžařského areálu Vám bude od soboty 20. 12. 2014 do neděle 1. 3. 2015 k dispozici linka č.
10 MHD Ústí nad Labem, která odjíždí ze zastávky Divadlo umístěné v podloubí budovy
Policie ČR. Provoz linky bude v sobotu, neděli a ve svátek.
Navíc bude linka v provozu v pracovních dnech (dny školních prázdnin):
22. 12. 2014
23. 12. 2014
29. - 31. 12. 2014
2. 1. 2015
30. 1. 2015
9. 2. - 13. 2. 2015
Dne 24. 12. 2014 pojede linka naposledy ve 14:05 hod. od Divadla a ve 14.45 hod. ze Zadní
Telnice.
Dne 25. 12. 2014 a 1. 1. 2015 platí jízdní řád beze změny.

Zdroj: www.dpmul.cz
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Cyklobus
Linka č. 20: Divadlo - Chlumec- Zadní Telnice - Adolfov - Krásný Les - Varvažov,
Pomníky – Chlumec- Divadlo
je v sezóně 2014 provozována od 19. 4. 2014 do 26. 10. 2014, vždy o víkendech a státních
svátcích, v období letních prázdnin pak i každou středu.
Linka č. 21: Divadlo - Chlumec - Nakléřov - Petrovice, rozc. Krásný Les - Tisá,
Kulturní dům – Divadlo
je v sezóně 2014 provozována od 19. 4. 2014 do 26. 10. 2014, vždy o víkendech a státních
svátcích, v období letních prázdnin pak i každou středu.

Zdroj: www.dpmul.cz
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Rozhlas
Letošního roku byl obnoven obecní rozhlas. Rozmístění amplionů je ve všech částech obce
kromě domů směrem na Nakléřov. Dokončen byl v červenci roku 2014. Zprovoznění stálo
287.000 Kč.

Pošta
V obci funguje pošta jako tzv. PARTNER. Služby zajišťuje zaměstnankyně obecního úřadu
paní Čepelová.
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OBECNÍ KRONIKA
TELNICE 2014
6. VEŘEJNÝ ŽIVOT
- Kulturní a společenské akce
- Kino
- Spolky a sdružení
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A.

Společenské a kulturní akce

Rybářský ples
Letošní rybářský ples se konal v sobotu 18. ledna v kulturním domě Telnice. K poslechu a
tanci hrála kapela: Kapela s.r.o. Tombola byla jako vždy bohatá – nechyběly ryby různého
druhu, dorty a spousta dalších dobrot a potřebných věcí.
Podařilo se prodat všechny lístky (jeden stál 120 Kč) a zaplnit celý sál, do kterého byl
zaměstnanci obce instalován dataprojektor s plátnem, na kterém byly během plesu promítány
fotky a videa Rybářů ze zájezdů a akcí, na kterých se podíleli (dětský den, čarodějnice, plesy,
…). Tento rok totiž rybáři v lednu oslavili 10. rok od svého založení.
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Hasičský ples
Ples hasičů se letos konal v sobotu 15.února v kulturním domě Telnice. Hasičům hrála kapela
Tatrmani.
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Ples sportovců
Ples sportovců se konal v sobotu 8. března v kulturním domě Telnice.

Cena starosty

Letošní první cena starosty se vyhlašovala 15.
března na sále Kulturního domu Telnice. Byla
přihlášena
2
děvčata
(atletka
Bára
Heřmánková a judistka Věra Zemanová) a 10
dětí od dobrovolných hasičů.
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Obecní ples
Letošní obecní ples se konal v sobotu 28. března v sále v kulturním domě Telnice. K poslechu
a tanci hrála kapela Black Horse. Lístek stál 120 Kč.
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Pálení čarodějnic
Čarodějnice se i letos pálily na hřišti u Bistra. Letos nám přišla
zahrát i živá country kapela, kterou čarodějnice poslouchala při
chytání ryb.
Na akci se podílela obec, rybáři a hasiči. Obec přispěla finančními
prostředky na nákup buřtíků pro děti. Rybáři zajistili kapelu a
soutěže.
Hasiči jako dozor kontrolovali samotné upálení čarodějnice.
Společně se pak sešlo v neděli před pálením několik místních
dobrovolníků, kteří připravili dřevo, hranici, postavili čarodějnici,
postavili májku, apod.
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Počasí bylo celý duben velice střídavé, naštěstí během středečního posledního dubna se
umoudřilo a bylo docela hezky. Příjemných 20°C, sice se občas objevil nějaký ten mráček ale
hlavně, že nám nepršelo. Celá akce se velmi povedla a přilákala hodně lidí.
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Pietní akt
Letos se kladení věnců k uctění památky Osvobození republiky konalo před státním svátkem,
tedy 7. května od 16:30 hodin. Věnce se pokládaly u obou Telnických pomínků.

Závody do vrchu

Dětský den
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Setkání seniorů

Zimní setkání seniorů proběhlo dne 1.12.2014 v Kulturním domě Telnice.

Turnaj starosty obce ve fotbale 28.6.2014
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Uhelný muž
Závody o titul Uhelného muže se již tradičně konalo na rybníku ve Varvažově. Tento rok se
ovšem vydařilo počasí a bylo se opravdu na co dívat.
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Neckyáda
Letos již po osmé se konala na Varvažovském rybníku tradiční neckyáda. Byly připraveny různé
soutěže pro děti i dospělé. Počasí se vydařilo a tak nic nebránilo zábavě, kterou si návštěvníci užívali až
do ranních hodin.

Zdroj: www.ustecky.denik.cz
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Pietní akty 29. 8. 2014

Zdroj: www.mesto-chlumec.cz
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Telnický lesní běh
V sobotu 4. října se konal 54. ročník Telnického
běhu.
A byla i účast Telnických obyvatelů. Za mladší
dorostenky běžela Bára Heřmánková, která
obsadila první příčku, a ve své kategorii Telnický
běh opět obhájila. Tentokrát soutěžila na
tříkilometrové trati a zvládla ji v čase 11:51:00.
Dalším účastníkem byl i Jan Matiáš, který se
zúčastnil poprvé. Běžel trať dlouhou 8 km a zvládl
ji v čase 37:57:00.
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Memoriál Pavla Doubravy
4. 10. 2014
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Vítání občánků
V letošním roce proběhlo vítání občánků jen jednou a to 4. října. Konalo se ve společenské
místnosti domu s chráněnými byty.

Mikulášská nadílka 6 .12 .2014
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Setkání přátel Rybářského klubu u vánočního
stromku 23. 12. 2014

Setkání u vánočního stromu 24. 12. 2014
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B. KINO
datum

film

15. ledna
29. ledna
29. ledna
12. února
26. února
12. března
26. března
16. dubna
16. dubna
8.října
22.října
5.listipadu
19.listopadu
3.prosince
17.prosince

Zambezia
Mocný vládce OZ
Přijde letos Ježíšek?
Šmoulové 2
Já padouch 2
Justin: Jak se stát rytířem
Husiti
Letadla
Příběh Kmotra
Ptačí úlet
Zvonilka
Velká oříšková loupež
Mikulášovi patálie
Ledové království
Tři bratři
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čas

cena

17:00
17:00
19:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
19:00
17.00
17:00
17.00
17.00
17.00
17.00

25 Kč
25 Kč
50 Kč
25 Kč
25 Kč
25 Kč
25 Kč
25 Kč
50 Kč
25,-Kč
25,-Kč
25,-Kč
25,-Kč
25,-Kč
25,-Kč

Počet
návštěvníků
12
9
10
18
12
4
4
4
0
18
23
15
7
24
17

C. SPOLKY A SDRUŽENÍ
SDH Telnice
V letošním roce byl první hasičskou akcí výjezd v sobotu, kdy se konal
Rybářský ples. Ve 4 hodiny ráno byl vyhlášen výjezd do nedalekého
Libouchce, kde hořela velká chata u Jílovského potoka. Souběžně na místo
přijela profesionální jednotka z Ústí nad Labem s jednotkou dobráků z
Jílového, dále na místě zasahovali profíci z Petrovic a dobráci Libouchec a
Telnice.

Po provedení celolaku, polepu, montáže majáků, výstražné aleje a dalších náležitostí byl do
výjezdu zařazen VW Transporter, který má nahradit vyřazenou Avii. V sobotu 8.2.2014 v
sedm hodin večer byl vyhlášen jednotce poplach. Jednalo se o únik provozních kapalin u
železničního přejezdu. Jednotka tak vyjela vůbec poprvé na výjezd s tímto vozidlem.
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V únoru se pak konal Hasičský taneček, na kterém byly pasovány na hasiče hned tři dámy:
Jana Hanzlíková
Kateřina Šustrová
Květa Ingvortová

Na konci února se konal Zimní sraz v Chabařovicích. Zúčastnili se všechny věkové kategorie,
které skončili takto: Mladší 2. s 3. místo, Starší 1. a 2. místo a dorost obsadil 1. místo.
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V březnu se mladí hasiči zúčastnili vyhlášení Ceny starosty, kde dostali každý odměnu.

Na konci března se konalo školení vedoucích mladých hasičů, kterého se zúčastnili:
vedoucí – Hana Hůlková, Radka Böhmová, Kateřina Šustrová a Dana Slavková
instruktoři – Jana Hanzlíková, Tereza Hůlková a František Kopřiva.
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Poslední víkend proběhlo na požární stanici ve Všebořicích školení a praktický výcvik
nositelů dýchací techniky. Za SDH Telnice se tohoto kurzu zúčastnili celkem čtyři členové
výjezdové jednotky.

Na začátku dubna proběhl závod požární všestrannosti v Božtěšicích.
Přípravka .. 7. a 11. místo
Mladší .. 4. a 11. místo
Starší .. 2. místo
Dorostenka Terka Hůlková .. 1. místo
Dorostenka Adéla Bartošová .. 2.místo
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Na konci dubna proběhla soutěž o pohár Starosty v Chabařovicích.

Další akcí byla Floriánova putýnka, která se konala v Chlumci. Naši hasiči zde obsadili
7. místo.

Proběhli také nějaké práce v hasičárně – např. natření podlahy.
Další soutěž, které se naši hasiči zúčastnili, se konala v Ryjicích. V disciplíně Útok získali
3. místo.
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Na konci května potrápilo hasiče počasí. Po
průtrži, která vyvrátila několik stromů, zatopila
podjezdy, sklepy a laguny na silnicích, museli na
pomoc i dobrovolní hasiči. Naši zasahovali
například u padlého stromu přes cestu v Ústí nad
Labem. Pak ještě pomáhali odčerpávat vodu ze
sklepů v ulici Masarykova naproti poliklinice.

Na konci května také proběhla nejoblíbenější soutěž u mladších hasičů – Závěr plamene.
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Na dětský den se v odpoledních hodinách prezentovala jednotka našich hasičů u OC Forum
v Ústí nad Labem.

V červnu na krajském kole v Krupce se Terce Hůlkové podařilo
vybojovat první místo a tak postupuje do republikového kola,
které se koná první víkend o prázdninách v Brně.

Fanda Kopřiva skončil na druhém místě. I tak je to dobrý výkon!

Na začátku července Terka Hůlková bojovala na MČR v požárním sportu v Brně. Obsadila 11.
místo.
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6.července se družstvo mužů zúčastnilo soutěže v sousedním Německu a dovezlo ze soutěže 1.
a 7. místo.

V létě proběhlo soustředění mladých hasičů na Telnickém fotbalovém hřišti.
Hasiči se byli podívat na činnost poříčního oddělení
PČR.

Během srpna pak proběhly opravy v hasičárně.
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Po letních prázdninách se v říjnu hasiči zúčastnili závodu požární všestrannosti. Účast byla
hojná. Přípravka skončila na 13.místě, mladší obsadili 1. a 3.místo, starší 3. a 6.místo a za
dorost soutěžili jednotlivci, kteří skončili takto: Zajanová 2.místo, Hůlková T. 1.místo,
Bartošová A. 2.místo, Davídek J.J. 1.místo, Kopřiva F. 3.místo.
V listopadu se pak konala dovednostní štafeta, které se Telničtí hasiči zúčastnili ve všech
kategoriích. Výsledky: přípravka 9.místo, mladší A 5.místo, mladší B 13.místo, mladší C
4.místo, starší A 3.místo, Starší B 8.místo, dorost 8.místo, vedoucí 4.místo.

Letos také hasiči ve spolupráci s hasičským záchranným
sborem nazdobili vánoční strom u obecního úřadu.
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Rybářský klub
První akcí byl jako každý rok Rybářský ples.

Letos rybáři oslavili 10 let od svého založení. Hned v lednu proto uspořádali v Bistru výroční
schůzi, na které zhodnotili dosavadní činnost spolku.
V polovině května uspořádali rybáři brigádu kolem rybníka ve Varvažově. Upravovala a
zpevňovala se cesta, čistily se přítoky a celkově se čistilo okolí rybníku. Postavilo se hned
několik přemostění přes přítoky. Sešlo asi 20
dobrovolníků, kteří zlepšovali okolí Oprámu.
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Rybářům přišlo na pomoc i několik Telnických dobrovolných hasičů.

Na konci září uspořádali Rybáři první ročník Mistrovství ve vaření Varvažovského guláše.
Přihlásilo se 7 nadšených kuchařských amatérů: Milan Kubík, Roman Matiáš, František
Heřmánek, Lucie Reisigová, Květa Ingvortová, Tomáš Frič, Kamila Krajdlová. Porota
ohodnotila jako nejlepší guláš od Romana Matiáše.
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FK Spartak Telnice
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Nohejbalový klub Telnice

Na podzim roku 2014 byl oficiálně založen Nohejbalový klub Telnice. Neoficiálně klub
funguje již několik let.
Bohužel v naší obci není hřiště, které by splňovalo normy ČSN pro hru nohejbalu, a tak
nohejbalisté trénují v nedalekých Chabařovicích.
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Skiareál Zadní Telnice
V Telnici vyzkoušeli novou lanovku pro lyžaře. Vyvezla tuny písku
9. ledna 2014 18:31

Správci lyžařského areálu v Telnici na Ústecku provedli zátěžovou zkoušku nové sedačkové
lanovky, která bude schopná na vrch Rudný vyvézt až 1 400 lidí za hodinu. Místo nich se
zatím na každé dvousedačce svezlo šest třicetikilogramových pytlů s pískem.
"Od hasičů jsme si na zatěžkávací zkoušku půjčili celkem 160 pytlů se 4,8 tunami písku,"
řekl během testu 800 metrů dlouhé lanovky šéf areálu Jindřich Holinger.
Nová lanovka do Telnice připutovala letos na podzim ze Švýcarska a před spuštěním musí
projít náročnými zkouškami. Konala se i brzdová zkouška, aby lanovka v případě nehody
okamžitě zastavila.
"Nesmí pak ujet ani metr. Nejvyšší rychlost lanovky je 4,9 metru za sekundu, pro pohodlné
nastupování a vystupování zpomalí na 0,7 až 0,9 metru za sekundu," popsal Holinger.
Přestože má lanovka závěrečné testy za sebou, zatím nevyjede. Čeká na závěrečnou
inspekční zprávu a obsluha lanovky na strojní průkaz způsobilosti, který dostane až v
pondělí. Drážní úřad také musí vydat rozhodnutí o provozu.
Vyjet by mohla příští neděli
"Když všechno půjde hladce, a my pro to děláme vše, lanovka by poprvé mohla vyjet příští
neděli," přiblížil Holinger.
To ale jen v případě, že teploty klesnou pod nulu, aby bylo možné svahy uměle zasněžit.
Zatím se totiž v Telnici lyžuje pouze na svahu Meva.
"Od víkendu se má začít ochlazovat, uvidíme. Ideální pro zasněžování je teplota minus šest
až minus osm stupňů. Pak na plný výkon spustíme děla a za pět až šest dní jsme schopni
nastříkat kilometr, aby se mohlo lyžovat," poznamenal Holinger.
Správci areálu už kvůli příznivé předpovědi začali děla na svah rozvážet. Podařilo se jim
sehnat i kabely ke dvěma dělům, které jim v noci na úterý ukradli zloději.
Zdroj: http://usti.idnes.cz

25.1. Slavnostní zahájení Lanové dráhy ZADNÍ TELNICE-RUDNÝ

V sobotu 25. 1. a v neděli 26. 1. je provoz dvousedačky ZDARMA. Zveme tak
všechny zájemce o zimní aktivity na tento víkend. Využijte jedinečné příležitosti vyzkoušet si
telnickou dvousedačkovou lanovku! Vzhledem k sněhovým podmínkám musíme všechny
návštěvníky dopředu upozornit na to, že ačkoli se nepřetržitě zasněžuje, tak spojovací
sjezdovka není doposud dostatečně zasněžená a proto ti, co využijí možnosti vyvézt se
lanovkou, budou muset tento úsek překonat pěšky... Pro ty, co nechtějí vyzkoušet
dvousedačku se nabízí vyjet autem do Adolfova, kde jsou odstavné parkovací plochy a odtud
je "cvičná louka" nadosah.

76

Ústecký deník 26. 3. 2014:

Telnický rohlík organizátoři odložili. Až na prosinec

Telnice - Dříve, než měli v plánu, museli ukončit lyžařskou sezonu provozovatelé areálu
Zadní Telnice. Teplé počasí nakonec nedovolilo užívat si sněhovou pokrývku až do konce
března.
Ještě v polovině měsíce přitom provozovatel střediska Jindřich Holinger věřil, že sezonu
zakončí až tradiční závod Telnický rohlík. Termín jeho konání organizátoři letos měnili
dvakrát. Nejprve z 8. na 29. března.
77

Veřejný lyžařský závod v obřím slalomu nakonec přesunuli až na prosinec
2014. Organizační výbor tak rozhodl kvůli nepříznivým sněhovým podmínkám.
Kořeny Telnického rohlíku sahají do roku 1986. Za svou téměř třicetiletou historii se závod
zatím nekonal jen osmkrát.
Autor: Veronika Udatná

Lanovka svezla svatebčany. V létě ale jezdit nebude
Telnice – Nejsou tomu ani tři měsíce, co lanovka ve skiareálu Zadní Telnice dovezla
posledního lyžaře na vrchol Studené stráně. Ale její zasloužený odpočinek po zimě dlouho
netrval a v sobotu odpoledne se rozjela s velkou parádou.

„Dneska lanovka jede zcela výjimečně kvůli svatbě. Pro novomanžele je to srdeční záležitost.
Ženich Jan Mařík je statik, který dohlížel na výstavbu lanovky a jeho tchán, tedy otec
nevěsty Leo Streubel, je hlavním projektantem naší lanovky," vysvětlil náčelník lanové
dráhy Jiří Votruba.
Jedinečný pohled
Svézt se mohl však každý, kdo zavítal na Severní svah Roudného vrchu. Návštěvníkům se
tak naskytl z lanovky jedinečný pohled na nezasněžené vrcholky a zelenou krajinu.
Léto nijak nevynáší
V létě nepojede
Jedinečný zážitek doslova, jelikož v letní sezóně lanovka jezdit nebude. „Bohužel v létě se
jezdit nedá. Provoz na jeden den stojí více jak deset tisíc korun, takže by muselo přijít aspoň
dvě stě lidí. Jenomže nahoře není žádné pořádné turistické lákadlo," říká posmutněle
provozovatel skiareálu Jindřich Holinger.
„Jezdí hodně cyklistů. Kola bychom jim nahoru vyvezli. Jenže pokud se vyškrábou až sem,
tak většinou mají i síly dojet na úplný vrchol," dodává Jindřich Holinger.

Proti letnímu provozu hraje i nepříznivá letošní zimní sezóna. „Sníh se tu sice držel dlouho,
ale když dole ve městě bylo patnáct stupňů, tak málokdo věřil, že by se ještě dalo lyžovat," řekl
Jindřich Holinger.
Zdroj: http://ustecky.denik.cz/
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7. ŠKOLSTVÍ
- Mateřská škola Telnice
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Mateřská škola Telnice
Zaměstnanci:
Šustrová Kateřina

ředitelka

Mastíková Tereza

učitelka

Dubnová Lenka

vedoucí stravovny, ekonom

Zástěrová Alena

kuchařka, uklízečka

Vysoká jana

uklízečka, pomocná síla

Školáci:

80

Z Telnického zpravodaje červen 2014:

81

82

OBECNÍ KRONIKA
TELNICE 2014
8. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
ZÁLEŽITOSTI
- Lékařská péče pro dospělé
- Lékařská péče pro děti a dorost
- Dům s chráněnými byty

83

Lékař pro dospělé
Lékařskou péči pro dospělé zajišťuje MUDr. Dušan Malenčík v ordinaci v Domě s chráněnými
byty jednou týdně. Ordinuje každé pondělí od 13:00 – 14:30 hodin.
Nejbližší jiná lékařská péče pro dospělé je MUDr. Zdeněk Postler v Chlumci, MUDr. Libor
Dupal v Libouchci.

Dětský lékař
V Telnici není zajištěný dětský lékař – nejbližší jsou v Chlumci MUDr. Jana Sudková, nebo
v Libouchci MUDr. Vladimír Holý.
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Dům s chráněnými byty
Na jaře před Velikonocemi si vyrobili obyvatelé domu několik ušáků a kytiček do zahrady,
vedoucí p. Heřmánková zajistila vše potřebné. Výzdobu pak vystavili okolo penzionu k silnici.

V penzionu také proběhlo pálení čarodějnice. U rozdělaného táboráku poseděli, opekli
špekáčky a dobře se pobavili.
Během léta se také podařilo dokončit stavbu bytu č.13 o velikosti 24,14 m 2. Byt byl okamžitě
obydlen. Cena bytu je přizpůsobena jeho velikosti na 130 Kč/den. Celková rekonstrukce vyšla
na 197.000 Kč.

Každý byt je také vybaven alarmem v podobě náramku, díky kterému si mohou klienti zavolat
o pomoc. Tyto náramky slouží na přivolání pomoci při pádu, nevolnosti a ve vážných
situacích. Alarm byl použit již několikrát a velice se osvědčil – vyjíždělo se poskytnout pomoc
i zachraňovat životy.
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U penzionu také byla vybudována čistička odpadních vod. Během června zde probíhaly
stavební práce. ČOV bude hrazená z nákladů obce, která ČOV zařadila do svého investičního
plánu, na který si vzala úvěr. Investice je 250.000 Kč.

V létě proběhla olympiáda, na které si senioři mohli zasoutěžit. Bylo připraveno hned několik
disciplín, při kterých si mohli protáhnout celé tělo.
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Obec také pořídila pro naše seniory nové auto, které se bude používat také pro obecní účely.
Cena jízdného pro obyvatele domu s chráněnými byty je 2,50 Kč za km jízdy, pokud se ovšem
auto obsadí celé. Senioři mají ale možnost jedenkrát týdně jízdu třeba například na nákup
zdarma.

V prosinci před vánocemi proběhlo v altánu před domem s chráněnými byty akce „Česko
zpívá koledy“. Na tuto akci byli pozváni i senioři z vesnice a pěvecký sbor z dětského domova
z Tisé. Na této akci se sešlo zhruba 30 lidí, zazpívali si koledy a zavzpomínali na své blízké. Po
této akci ještě poseděli ve společenské místnosti se seniory bydlícími v domě s chráněnými
byty.

Ke konci roku byly také zřízeny nové webové stránky domu.
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9. POČASÍ
-

Zima
Jaro
Léto
Podzim a zima
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Zima
Letošní rok začal velmi netradičně. Na Nový rok bylo příjemně teploučko – teploty kolem 3°C
a bez sněhu. Toto počasí vydrželo velmi dlouho. Takže tradiční lednové počasí v prvních 14
dnech nedorazilo, alespoň ne k nám.
Zato USA trápila překvapivě velká zima, na tři krále měli v Kanadě teploty kolem – 50°C, což
je nejméně za posledních dvacet let. Napadlo také hodně sněhu. Způsobil to polární vítr,
který se normálně vyskytuje na severním a jižním pólu. Státní školy zůstaly kvůli počasí
(mrazům a sněhu) zavřené na celém území státu Minnesota. Podobně na tom byly také školy
v Chicagu, St. Louis a Milwaukee. Počasí také ovlivnilo leteckou dopravu, podle webu
Flightaware.com, který sleduje situaci v letecké dopravě, v USA v jeden den nabralo zpoždění
přes 7.300 letů a 3.514 letů bylo zrušeno.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz
Pravá zima k nám přišla až třetí týden v lednu – začal padat sníh a začalo mrznout. Teploty se
pohybovaly kolem -5°C až -10°C přes den a v noci klesaly i níže.
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Jaro
Letošní jaro začalo nezvykle teplým počasím. Slunečno, teploty kolem 18 °C. Velikonoční
počasí (letos vyšly na 21. dubna) se vyvedlo, bylo příjemných 16°C a sluníčko. Na prvního
máje byly už třešně dávno odkvetlé a tak nebylo ani pod čím se líbat.
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Na konci dubna pak bylo počasí opravdu aprílové, během dne vždy svítilo sluníčko, pak
zapršelo, přišla bouřka a k večeru se zase udělalo hezky.

Květen byl ve znamení dešťů a tropických teplot. Téměř více jak polovina dní propršela a na
Moravě dokonce byly povodně. V polovině května hasiči na Moravě vyráželi monitorovat
situaci vodních toků, odčerpávat vodu, odstraňovat popadané stromy, větve nebo střešní
krytiny. Hladiny řek se držely na prvním povodňovém stupni dva dny. V květnu byl také
nezvykle velký počet bouřek.
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Léto
Červen se naopak vyznačoval velkým suchem. Nepršelo a teploty neklesaly pod 20 °C.
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PODZIM A ZIMA
Dne 1. prosince zasáhla Česko ledovka. Postihla zejména železniční dopravu, a to hlavně v
okolí Prahy, středních Čechách a na střední Moravě. Stovky cestujících strávily noc ve vlacích,
které kvůli namrzlému vedení uvízly na trati. V Praze a v Olomouci nejezdily tramvaje, v Brně
stály i trolejbusy.

Počasí na začátku listopadu:

Oprám: kontroly z KHS
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10.

POHYB OBYVATELSTVA
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V letošním roce se počty obyvatel změnily takto:
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy

narození
zemřelí
přistěhovalí
odstěhovalí

trvale hlášených osob
hlášení cizinci
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5
1
5
2
18
26
16
21
697
50
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11. RŮZNÉ
- Zimní olympijské hry v Soči
- Záchranáři na Varvažovském oprámu
- Konec Činoherního studia v Ústí nad Labem

99

Zimní olympijské hry Soči - Rusko
Česká výprava slaví jedinečný úspěch. Osm medailí se ještě z žádné zimní
olympiády domů přivézt nepodařilo. Dvě zlaté, čtyři stříbrné a dvě bronzové
trofeje překonaly pro Čechy dosud rekordní Vancouver 2010 se šesti olympijskými
kovy.
Hned první den her získal medaili biatlonista Jaroslav Soukup ve sprintu na 10 km.

Druhý den a hned druhá medaile pro české sportovce. Získala ji rychlobruslařka
Martina Sáblíková na trati 3.000 m.

Stříbro získal Ondřej Moravec v biatlonu ve stíhacím závodě na 12,5 km.
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V pořadí třetí medaili a první zlato získala snowboardcrossařka Eva Samková.

Další medaili přivezla biatlonistka Gabriela Soukalová, která dojela druhá v závodě
s hromadným startem.

Bronz získal biatlonista Ondřej Moravec v závodě na 15 km s hromadným startem.
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Rychlobruslařka Martina Sáblíková obhájila zlato na trati 5.000 m.

Čeští biatlonisté získali stříbro ve smíšené štafetě (Ondřej Moravec, Jaroslav Soukup,
Gabriela Soukalová, Veronika Vítková).
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Pomoc, topím se! Návod, jak vylovit bruslaře zpod ledu
9. února 2014

9:37
VARVAŽOV Teplé zimní počasí může být také pěkně nebezpečné. Bruslaři se na zamrzlých
rybnících mohou lehce ocitnout pod ledem. Jak takového nešťastníka zachránit, ukazovali
záchranáři svým kolegům hasičům a policistům na varvažovském rybníku.

Profesionální hasiči ze stanice Petrovice, ústecká vodní záchranná služba a policisté z
poříčního oddělení v Brné na Ústecku společně nacvičovali na zamrzlé hladině varvažovského
rybníka záchranu osoby, pod kterou se prolomil led. | foto: Jan Vraný
Profesionální hasiči ze stanice Petrovice, ústecká vodní záchranná služba a policisté z
poříčního oddělení v Brné společně nacvičovali na zamrzlé hladině varvažovského rybníka
záchranu osoby, pod kterou se prolomil led.
O tom, jak je dobré mít podobné znalosti, se na vlastní kůži přesvědčila pětice mosteckých
policistů, která v pondělí zachránila z chladné vody zamrzlého rybníka dvě jedenáctileté
dívky, pod kterými se prolomil led.
Bleskový zásah policistů hlídkové služby oběma dívkám zachránil život. Obě totiž v době
příjezdu policistů byly celým tělem ve vodě a silně promrzlé upadaly do šoku. Školačky
skončily v nemocnici.

Helma, provaz a vesta
Podle zástupce petrovických hasičů Přemysla Šulíka se cvičení uskutečnilo již počtvrté a to
především kvůli tomu, že hasiči z Petrovic mají ve svém okrsku hned několik rybníků, kam v
zimě chodí velké množství bruslařů.
Od lektorů vodních záchranářů se hasiči a policisté dozvěděli, že každý záchranář, než půjde
do vody zachraňovat, musí splnit tři základy bezpečného vstupu na zamrzlou vodní hladinu.
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"A to: mít na sobě plovací vestu, být přivázán lanem a mít na hlavě ochrannou přilbu," řekl
Ivan Ježek z ústecké vodní záchranné služby.
"Vodní záchranná služba Ústí nad Labem tato cvičení řídí metodicky. Proškolili jsme poříční
policisty a ti zase nyní učí správné postupy hasiče z Petrovic," dodal.
Podle policisty z poříčního oddělení v Brné Pavla Krejčíka lze zachránit tonoucího hned
několika způsoby; na člunu, nafukovací podložce, pomocí nastavovacích žebříků nebo
hozeným lanem.
Autor: Jan Vraný
zdroj: http://ustecky-kraj.5plus2.cz

Ústecké Činoherní divadlo končí, soubor odmítl novou
organizaci

vydáno: 31.03.2014, 14:46 | aktualizace: 31.03.2014 18:00
Ústí n.L. - Ústecké Činoherní divadlo definitivně končí, soubor nepřejde pod novou
příspěvkovou organizaci zřízenou městem. Herci přechod odmítli mimo jiné kvůli tomu, že
část z nich nedostala nabídku na angažmá v novém divadle, řekla ČTK mluvčí souboru Jana
Válková. Soubor přerušil činnost na konci ledna kvůli nejasnostem ve financování, na jehož
způsobu se nedohodl s městem.
Zdroj: http://www.ceskenoviny.cz/
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