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Znak obce:

Vlajka obce:

Úvodní slovo kronikáře
Jmenuji se Lenka Matiášová. Narodila jsem se v Ústí nad Labem v roce 1991. V naší obci
bydlím od roku 1993 se svými rodiči a sourozenci. V současné době mi je 19 let a studuji.
V prosinci roku 2010 mě obecní zastupitelstvo pověřilo vedením kroniky obce.
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. Úvod
2. Obecní záležitosti
3. Hospodaření obce
4. Průmysl, zemědělství a obchod
5. Výstavba, doprava, spoje
6. Veřejný život v obci
7. Školství
8. Sociální a zdravotní záležitosti
9. Počasí
10. Pohyb obyvatelstva
11. Různé

______________________
Lenka Matiášová

V Telnici dne 19. března 2012

______________________
Rudolf Fiala, starosta obce

Razítko obce Telnice:

Tato kniha obsahuje

listů.
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1. Úvod

Sčítání lidu, domů a bytů
V březnu proběhlo v celé České republice sčítání lidu, domů a bytů, které zajišťoval
český statistický úřad.

Zemětřesení 11. března
Silné podmořské zemětřesení způsobilo vlnu tsunami vysokou až 11 metrů. Jeho
epicentrum se nacházelo u tichomořského ostrova Honšú, zasáhlo celý Tichý oceán. Velké
následky utrpěla zejména japonská města např. Sendai nebo Tokio. Zemětřesení způsobilo
havárie v atomových elektrárnách Fukušima 1 i Fukušima 2. V elektrárně Fukušina I nastal v
sobotu 12. března 2011 výbuch chladicího okruhu, další dva výbuchy následovaly v dalších
dnech.

Skončila platnost papírové padesátikoruny
Od 1. dubna 2011 přestala platit papírová padesátikoruna. Nahradila ji kovová mince o
stejné nominální hodnotě. Pokud se však i po tomto datu budou chtít lidé bankovky zbavit, mají
možnost dalších šest let. Vymění ji na pobočkách ČNB i komerčních bank. Od počátku dubna
pak už v oběhu zůstane jen padesátikoruna kovová, jejímž autorem je akademický sochař
Ladislav Kozák.

Světová cena pro padesátikorunovou minci

Padesátikorunová mince z bimetalického kovu je v oběhu od roku 1993. A v tomto roce jí
odborníci časopisu World Coin News udělili titul Best Trade Coin. "Titul Best Trade Coin
dokazuje, že je naše padesátikoruna jednou z nejlepších mincí na světě," uvedl Pavel Řežábek,
člen bankovní rady ČNB.
Zdroj: http://finance.idnes.cz

Nová státní maturita
Změna modelu nové maturity - aneb co a jak se změnilo
A. Dvě úrovně obtížnosti – základní a vyšší
Obsah zkoušek v základní úrovni obtížnosti je společným průnikem obsahu osnov všech
středoškolských oborů končících maturitní zkouškou. Jinak řečeno, základní úroveň prověřuje
to, co je v daném předmětu společné všem maturantům. Každá škola je dle zákona povinna
připravit své žáky na úspěšné složení zkoušky v základní úrovni obtížnosti.
Jinak je tomu u vyšší úrovně obtížnosti. Zkoušky ve vyšší úrovni obtížnosti respektují dovednosti
a znalosti, které jsou potřebné k pokračování studia na vysoké, popř. vyšší odborné škole.
Úrovně obtížnosti zkoušky z cizího jazyka jsou navíc vázány na mezinárodní klasifikaci
jazykových dovedností (ERR) tak, že základní úroveň odpovídá úrovni B1 a vyšší úrovni B2.
B. Možnost žáka svobodně si zvolit úroveň obtížnosti
Volba úrovně obtížnosti je na svobodném rozhodnutí žáka bez ohledu na to, na jaké škole nebo
jaký obor studuje. Žák volí úroveň obtížnosti u každé povinné zkoušky zvlášť, nikoli pro celou
společnou (státní) část maturity. Žák by měl vždy zvážit rizika a přínosy své volby. Při volbě vyšší
úrovně obtížnosti je zde vyšší riziko neúspěšnosti, na druhou stranu se však zvyšuje šance přijetí
na vysokou školu. Volba vyšší úrovně je totiž obecně chápána jako zájem o další studium na
vysoké škole.
C. Právo / možnost ředitele školy omezit volitelnost předmětů třetí povinné zkoušky
Novela dále říká, že ředitel školy může svým rozhodnutím omezit žákům možnost výběru
předmětů ve 3. povinné zkoušce společné části maturity. Znamená to, že může volitelnost
omezit na dva předměty nebo ji zrušit úplně a určit jeden předmět pro všechny maturanty. Toto
své rozhodnutí však musí dle zákona zveřejnit nejpozději 3 měsíce před podáním přihlášky
uchazečů o studium na střední škole, kterých by se toto rozhodnutí dotklo u maturit. Záměrem
je umožnit ředitelům škol využít i společnou část maturitní zkoušky jako nástroj profilace školy.
Třetí povinná zkouška, které se to týká, bude součástí maturity až od roku 2012, proto nabývá
uvedená změna účinnosti až od tohoto roku.
D. Komplexní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka
V případě „jazykových“ zkoušek jde reforma maturitní zkoušky dál než u ostatních předmětů.
Jde o tzv. komplexní pojetí zkoušek, které je v případě cizích jazyků navíc motivováno záměrem
reflektovat mezinárodní standardy jazykových dovedností.
Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jsou koncipovány jako zkoušky komplexní
a obsahují následující dílčí zkoušky:
1. didaktický test (centrálně zadávaný, centrálně administrovaný a centrálně vyhodnocovaný);
v případě zkoušky z cizího jazyka test obsahuje tzv. poslechový subtest,
2. písemná práce (centrálně zadávaná, centrálně administrovaná, vyhodnocovaná školou dle
centrálně stanovené metodiky),
3. dílčí ústní zkouška (zadávaná, administrovaná a vyhodnocovaná školou dle centrálně
stanovené metodiky).
Vzhledem k širokému zapojení škol do realizace dílčích zkoušek (viz body 1 a 3) je součástí
přípravy reformy maturitní zkoušky rozsáhlý modul dalšího vzdělávání učitelů.

E. Počet povinných profilových zkoušek není stanoven jednotně
Novela poskytuje ředitelům škol prostor při koncipování profilové části maturitní zkoušky.
Určují nejen obsah a formu profilových zkoušek, ale i jejich počet. Žáci však musí konat nejméně
2 profilové zkoušky, nejvýše pak 3. Tím se například ředitelům škol otevírá možnost v rámci
„profilu“ individuálně reagovat na zavedení společné části maturitní zkoušky. Předpokládá se,
že tento model bude platit do doby, než vstoupí v platnost rámcové vzdělávací programy, které
počet povinných profilových zkoušek stanoví pro konkrétní obory jednotně.
F. Náběhová (přechodová) fáze v roce 2011
Start nové maturitní zkoušky proběhne dle zákona ve dvou fázích
1. v roce 2011 – tzv. náběhová fáze,
2. rok 2012 a dále.
Náběhová fáze obsahuje několik úlev, aby přechod na novou maturitu proběhl plynule a bez
větších komplikací a aby všichni zúčastnění během těchto let snáze přivykli této bezesporu
velké změně.
Náběhová fáze obsahuje dvě povinné zkoušky společné části maturity. Zavedením třetí povinné
zkoušky až v roce 2012 se tak vychází vstříc zejména připomínkám ze strany odborného školství.

Stávka v dopravě v Česku
Stávka zaměstnanců v dopravě 16. června 2011 byla prozatímním vrcholem protestu
českých odborářů proti ekonomickým reformám vlády premiéra Petra Nečase, zejména proti
reformě důchodového systému, zdravotnictví a rušení zaměstnaneckých benefitů. Stávka plně
postihla osobní i nákladní železniční dopravu, byl zcela zastaven provoz pražského metra a
podstatně omezen provoz městské hromadné dopravy v několika českých městech (zejména v
Praze, Ústí nad Labem a Brně).
Původně byla stávka vyhlášena na 13. června, a to pouze do 16 hodin, ale předběžným
opatřením pražského městského soudu, o které požádal ministr financí, byla v tomto termínu
zakázána. Odbory rozhodnutí soudu kritizovaly, ale podřídily se mu a plánovanou stávku vzápětí
přeložily a prodloužily na 24 hodin.

Hokejová tragédie
Ve středu 7. září 2011 se v ruském městě Jaroslavl zřítilo letadlo s celým týmem
Lokomotiv Jaroslavl. Na palubě bylo 45 lidí, přežili pouze dva pasažéři. Mezi hráči byli i tři čeští
hokejisté Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček.

Na vojenském letišti v pražských Kbelích přistál v sobotu 10. září 2011 krátce před
druhou hodinou ráno vojenský speciál s ostatky tří českých hokejistů, kteří zahynuli při
středeční letecké havárii v ruské Jaroslavli. Těla reprezentantů teď budou přepravena
k pozůstalým. S českými hráči se veřejnost bude moci rozloučit v neděli od 15. hodin na
Staroměstském náměstí v Praze. Tam už lidé od středy nosí a zapalují svíčky a vyjadřují
soustrast s pozůstalými.

Demonstrace ve Šluknovském výběžku
Uklidnit lidi ve Varnsdorfu je stále těžší, zní z antikonfliktního týmu
Při sobotní demonstraci ve Varnsdorfu měl z policejních složek nejvíc práce
antikonfliktní tým. I díky jeho 15 členům ve žlutých vestách měl tentokrát protest výrazně
klidnější průběh než před týdnem. Udržet emoce místních na uzdě je však stále složitější, shodli
se po demonstraci lidé z týmu.

Členka antikonfliktního týmu Veronika Hyšplerová diskutuje s účastníky sobotní demonstrace ve
Varnsdorfu.

"Problém se roky neřešil, s lidmi nikdo nehovořil, měli pocit, že to nikoho nezajímá. A
stále ho mají. Situace se zhoršuje, každý týden je složitější s lidmi mluvit, agresivita roste," řekla
členka antikonfliktního týmu Veronika Hyšplerová, jinak mluvčí ústecké policie. Tým je totiž
složen ze speciálně vyškolených policistů z různých oddělení.
Když lidé povolí stavidla hněvu, na jednoho člena se jich sesype i pět, všichni se
překřikují a vyžadují okamžitou odpověď. Reagovat se musí okamžitě.
"Byla byste doma, nebo byste taky šla na náměstí, kdyby vás na ulici s dcerou okradli?"
zlobil se jeden muž. "S malou holčičkou bych rozhodně byla doma, abych ji nevystavila
nebezpečí," vysvětlovala Hyšplerová, muž ale dál trval na svém.
Argumenty, že nelze u každého v davu odhadnout, jak se zachová, nebral. Ani to, že
přepadení by šla nejprve nahlásit na policii.
"A čekala na papír, že pachatel je neznámý," přidal se k muži okolní hlouček.

Zahoďte tu vestu
Ten nevybíravě dál trval na odpovědi, zda by se po přepadení bála. "Samozřejmě, ale...,"
dál se Hyšplerová nedostala.
"Děkuju. Takže byste tu stála stejně jako my. Zahoďte tu vestu a vzpamatujte se," dodal
odcházející muž.
"Ale nestála, věřte, tohle není řešení," volala za ním Hyšplerová, než se na ni sesypali
další lidé, lamentující, co tedy situaci vyřeší. "Když přestaneme, nic se nebude řešit," báli se.

Policistka jim dala za pravdu, že jejich akce situaci rozhýbaly, ale dál se musí řešit
systémově. "Kontroly ubytoven jsou pro vás kapka v moři, ale už se něco děje," vysvětlovala
Hyšplerová, zatímco její kolegyně uklidňovala další hlouček. Marně. "Zkuste domlouvat lidem,
až tady budete taky bydlet, snad vás pak budou brát vážně," prohlásily dvě ženy a odešly. Lidé
už poslouchat argumenty prostě nechtějí.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz

Zemřel Václav Havel
Václav Havel byl posledním československým a prvním českým prezidentem. Z politiky
odešel s koncem svého posledního funkčního období v roce 2003. Od té doby se věnoval
zejména své původní profesi, tedy psaní divadelních her. A stal se také režisérem, na filmové
plátno převedl svou poslední hru dopsanou po ukončení politické kariéry: Odcházení.
Havel podlehl dlouhé nemoci 18. prosince 2011, kdy skonal ve spánku na své chalupě
na Hrádečku.
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2. Obecní záležitosti

Telnice členem Svazu měst a obcí
Od 10. června 2011 se stala naše obec člem Svazu měst a obcí České republiky, který je
celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení
právnických osob. Členy svazu jsou obce a města. V současné době Svaz sdružuje kolem dvou a půl
tisíce měst a obcí.
Na XII. sněmu Svazu ve Zlíně byl stanoven tento členský příspěvek:
a) pevná část členského příspěvku
pro obec a městys ve výši 2.200,- Kč
pro město ve výši 5.000,- Kč
pro statutární město a hlavní město Prahu ve výši 10.000,- Kč
b) variabilní část členského příspěvku ve výši 1,80 Kč za občana

Složení zastupitelstva obce
Od voleb do zastupitelstva obce v roce 2010 pracuje v Telnici zastupitelstvo v tomto
složení:
starosta :

Rudolf Fiala

místostarosta:

Milan Kubík

ostatní členové zastupitelstva:

Alena Pocová
František Heřmánek
Ing. Lenka Kurtová
Roman Matiáš
Miloslava Mužíková
Jaroslav Doubrava
Ing. Jan Chaloupka
Jana Kurtová
Petra Juklová
Dne 7. února 2011 pan Jaroslav Doubrava složil mandát zastupitele a místo něj nastoupil
do řad zastupitelstva obce pan Miroslav Lacina. Dne 7. února 2011 složil na zasedání
zastupitelstva obce slib.

Ústecký deník, 8. února 2011:

Počínaje únorovým zasedáním se zastupitelstvo koná v prostorách kinosálu v budově
obecního úřadu. Kinosál byl vybaven dataprojektorem, jednotlivé body jednání jsou promítány
na plátno, tak, aby občané měli větší přehled o tom, co se zrovna na zatupitelstvu projednává.

Složení výborů a komisí:
Finanční výbor:

Ing. Lenka Kurtová – předsedkyně
Jaroslav Doubrava
Ing. Jan Chaloupka
Jaromír Heřmánek
Lenka Matiášová

Kontrolní výbor:

Alena Pocová – předsedkyně
Roman Matiáš
Jana Kurtová
Miroslav Zeman
Luděk Linhart

Bytová a zemědělská komise:

Sociální komise:

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

Miloslava Mužíková – předsedkyně
Jana Kurtová
Gabriela Habásková
Dagmar Křížová
Jiřina Tichá

Komise pro kulturu,
sport a zájmovou činnost:

Roman Matiáš – předseda
Milan Cicka
Hana Hůlková
Simona Fráňová
Ing. Zdeněk Fišer

Komise k projednávání přestupků: Jiří Červinka – předseda
Petra Juklová
Petr Dvořák
Jiří Prchlík
Krista Stukheilová

Obecní úřad
Zaměstnanci obecního úřadu:
referentka
účetní obce
vedoucí domu pro seniory

Iva Konečná
Veronika Tůmová
Soňa Heřmánková

Začátkem roku 2011 se řešilo zaměstnávání lidí, kteří jsou hlášeni na úřadu práce jako
nezaměstnaní, tzv. veřejně prospěšní pracovníci (VPP). Obec využívala možnosti tyto lidi
zaměstnávat, od úřadu práce v Ústí nad Labem dostávali mzdu a obec jim doplácela pouze část
jejich výdělku. Na konci ledna roku 2011 byla tato možnost zrušena a poté znovu obnovena, ale
pouze pro omezené množství lidí, konkrétně 3. To znamená, že v lednu bylo zaměstnáno 12 VPP
a od února do června už pouze 3. V červenci mohla obec zaměstnat o 4 pracovníky více, a tak
také učinila. Všichni dostali smlouvu do konce roku 2011.
Tito zaměstnanci jsou využíváni hlavně na úklidové práce v obci – odklízení sněhu
v zimním období, údržbu chodníků, péči o zeleň a úklid veřejných prostranství v obci. Další
náplní práce jsou drobné opravy a řemeslné práce v obecních bytech.
Služby pro veřejnost:
o
o
o
o
o
o
o

výpisy z rejstříku trestů
úřední ověřování podpisu a listin
kopírování A4, A3
půjčování tepovače na čištění koberců a čalounění
zapůjčení malotraktoru v rámci obce
krátkodobé zapůjčení velkoobjemové vany na odpad
sběrný dvůr na velkoobjemový odpad

Úřední hodiny obecního úřadu :
Pondělí 8:00 - 12:00 - 13:00 -17:00
Úterý
8:00 - 10:00 / pro veřejnost /
Středa 8:00 - 12:00 - 13:00- 17:00
Čtvrtek 8:00 - 10:00 /pro veřejnost /
Pátek pro veřejnost uzavřeno
/zpracování agendy-kontrolní den/
Stále je možnost se objednat kdykoli: telefonicky ,faxem,mailem a e- podatelnou. Jsme
tu vždy pro vás společně řešit stížnosti a přání ! ! !
Tuto úpravu a doplňení úředních - provozních hodin na obecním úřadě jsem provedl pro
zlepšení zpracování veškeré agendy týkající se chodu obecního úřadu ! ! !
Starosta obce
Zdroj: http://www.obec-telnice.cz

S příchodem nového starosty pana Rudolfa Fialy do úřadu se změnila komunikace
Obecního úřadu směrem k občanům naší obce. Webové stránky obce fungují a objevují se zde
aktuální změny a informace v tzv. OKÉNKU STAROSTY. Můžeme se zde dočíst, jaké nejbližší
kulturní či sportovní akce budou v obci probíhat, různé výzvy, změny v programech kabelové
televize, změny ordinačních hodin lékaře, atd.

Statistika návštěv webových stránek:

Probíhají zde různé ankety, např. anketa o obsahu webových stránek dopadla takto:
Líbí se vám obsah stránek- známka jako ve škole
Výborný
43.5%
Chvalitebný
17.6%
Dobrý
11.8%
Dostatečný
12.9%
Nedostatečný
14.1%
Celkem hlasů: 85
Anketa byla již ukončena.
Anketa, která zjišťovala spokojenost se zimní údržbou chodníků v obci:
Jak jste spokojeni se zimní údržbou chodníků v obci.
Ano
50.7%
Spíše ano
19.4%
Spíše ne
13.4%
Ne
16.4%
Celkem hlasů: 67
Anketa byla již ukončena.

Anketa o tom, jak se líbilo čtenářům poslední číslo Telnického zpravodaje, t.j. z prosince 2010:
Líbil se Vám poslední : Telnický zpravodaj
Ano velmi
29.3%
Dost dobrý
16%
Průměr
24%
Nic moc
16%
Ne
14.7%
Celkem hlasů: 75
Anketa byla již ukončena.
Vzhledem k tomu, že probíhá změna územního plánu obce, byla zajímavá i anketa o tom, zda
občané tyto změny sledují a zajímají se o ně:
Zajímáte se o Územní plán obce Telnice.
Ano
55.1%
Nevím co to je
21.3%
Ne
23.6%
Celkem hlasů: 89
Anketa byla již ukončena.

Kde budete trávit letošní dovolenou.
U moře
27.9%
V Čechách
23%
Doma
24.5%
Na chalupě
24.5%
Celkem hlasů: 204

Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2011:

OBEC TELNICE
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Telnice se na svém zasedání dne 18.4. 2011 usneslo vydat na základě § 14
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Telnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).1)
2) Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Telnice (dále jen „správce poplatku“).2)
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
Čl. 3
Poplatník
Poplatníkem je držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Telnice.
Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy
nabyl psa staršího tří měsíců.
2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla
platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
změna nastala, nově příslušné obci.3)
3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa
(např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), a nebo zrušením trvalého pobytu
přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

1)

§ 1 písm. a) a § 2 zákona o místních poplatcích
§ 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích
3)
§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
2)

Čl. 5
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit4) vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození.
2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.5)
3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení6), je poplatník povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala.7)
Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za kalendářní rok:

a) ze psa
b) ze psa, jehož držitelem je
poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem
příjmů, anebo sirotčího
důchodu

Za
prvního
psa

Za
druhého
psa
téhož
držitele

Za třetího
a každého
dalšího
psa téhož
držitele

100,Kč

150,- Kč

300,- Kč

50,- Kč

50,- Kč

50,- Kč

Čl. 7
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jedním ze způsobů stanovených zákonem8), a to nejpozději do 28. 2.
příslušného kalendářního roku.
2) Činí-li poplatek více než 250,- Kč za kalendářní rok, je možné jej zaplatit též ve čtyřech
stejných splátkách, vždy nejpozději do 15. 1., 15. 4., 15. 7. a 15. 10. příslušného
kalendářního roku.
3) V případě vzniku poplatkové povinnosti po 15. 2. příslušného kalendářního roku, je poměrná
výše poplatku dle čl. 4 odst. 2 splatná nejpozději do 90 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
4)

§ 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řádu (dále jen „daňový řád“) – „Podání lze učinit písemně, ústně do
protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána
prostřednictvím datové schránky.“
5)
§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích:
„V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. stáří, počet psů, důvody osvobození).“
6)
včetně zániku poplatkové povinnosti
7)
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
8)
§ 163 odst. 3 daňového řádu

Čl. 8
Osvobození
1) Důvody osvobození stanoví zákon o místních poplatcích.9)
2) Dále se od poplatku osvobozuje držitel psa převzatého z útulku pro opuštěné nebo ztracené
psy. Osvobození platí pouze pro takto převzatého psa, a to po dobu 1 roku od převzetí
takového psa z útulku.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10)
2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.11)
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušují se obecně závazné vyhlášky:
a) č. 1/2004, o místních poplatcích, ze dne 29. 3. 2004,
b) č. 1/2008, kterou se ruší čl. 14 odst. 1 písm. d) obecně závazné vyhlášky č. 1/2004, o
místních poplatcích, ze dne 15. 9. 2008.
Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

……………………………….
Milan Kubík, v.r.
místostarosta

9)

……………………………….
Rudolf Fiala, v.r.
starosta

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích: „Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba
nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod
podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba
provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a
používání psa zvláštní právní předpis.“
10)
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11)
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

OBEC TELNICE
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,o místním poplatku za lázeňský
nebo rekreační pobyt
Zastupitelstvo obce Telnice se na svém zasedání dne 18.4. 2011 usneslo vydat na základě § 14
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
3) Obec Telnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále
jen „poplatek“).12)
4) Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Telnice (dále jen „správce poplatku“).13)
Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu
pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokážou jiný důvod
pobytu.
2) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede
ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla;
tato osoba je plátcem poplatku.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1) Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě
do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za
úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající
v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.14)
3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala.15)
12)

§ 1 písm. b) a § 3 zákona o místních poplatcích
§ 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích
14)
§ 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:
„V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.
Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů
požadovaných výše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“
15)
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
13)

4) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého
bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby,
které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být
uspořádány postupně z časového hlediska.
Čl. 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 10,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem
příchodu.
2) Stanovuje se týdenní paušální částka poplatku, která činí 50,- Kč za osobu.
Čl. 5
Splatnost poplatku
1) Poplatník platí poplatek předem za předpokládanou dobu pobytu.
2) Plátce vybrané poplatky za každý kalendářní měsíc odvede správci poplatku nejpozději do 7
dnů po skončení každého příslušného kalendářního měsíce.
Čl. 6
Osvobození od poplatku
Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán
III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.16)
2) Nebude-li poplatek odveden plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní
úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.17)
3) Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.18)
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.
……………………………….
Milan Kubík, v.r.
místostarosta
16)

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
18)
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
17)

……………………………….
Rudolf Fiala, v.r.
Starosta

OBEC TELNICE
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Telnice se na svém zasedání dne 18.4. 2011 usneslo vydat na základě § 14
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
5) Obec Telnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále
jen „poplatek“).19)
6) Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Telnice (dále jen „správce poplatku“).20)
Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se pro účely této vyhlášky rozumí provádění výkopových prací, umístění
dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních
nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.21)
2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.22)
Čl. 3
Veřejné prostranství
Poplatek se platí za užívání následujících veřejných prostranství23): ulice a chodníky a
další veřejná prostranství vyznačená v mapové příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit24) správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději 14
dnů před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání na dobu kratší než 7
19)

§ 1 písm. c) a § 4 zákona o místních poplatcích
§ 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích
21)
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
22)
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
23)
§ 34 zákona o obcích („Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.“)
24)
§ 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“) – „Podání lze učinit písemně, ústně do
protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána
prostřednictvím datové schránky.“
20)

dnů (včetně) je nutné splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného
prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, nebo
není možné povinnost splnit z jiného závažného důvodu, je poplatník povinen splnit
ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.25)
3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení26), je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.27)
Čl. 5
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za provádění výkopových prací .......................................................... 10,- Kč,
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje ..... 15,- Kč,
c) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb ...... 15,- Kč,
d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje .................... 15,- Kč,
e) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb ..................... 15,- Kč,
f) za umístění stavebních zařízení ........................................................... 10,- Kč,
g) za umístění reklamních zařízení ........................................................ 100,- Kč,
h) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí . 15,- Kč,
i) za umístění skládek ............................................................................. 10,- Kč,
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa .............................................. 5,- Kč,
k) za užívání pro kulturní akce .................................................................. 0,- Kč,
l) za užívání pro sportovní akce ................................................................ 0,- Kč,
m) za užívání pro reklamní akce mimo spozorů kultu.a sport.akcí……… 10,- Kč,
n) za užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl ................. 10,- Kč.
2) Stanovuje se roční paušální částka poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa:
 pro osobní automobil ............................................................... 1.000,- Kč,
 pro nákladní automobil ............................................................ 2.500,- Kč,
 pro nákladní automobil s přívěsem .......................................... 3.500,- Kč.
Čl. 6
Osvobození od poplatku
1) Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon o místních poplatcích.28)
2) Dále se od poplatku osvobozuje obec Telnice.

25)

§ 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:
„V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. místo, způsob užívání, předpokládanou dobu
a výměru)
Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů
požadovaných výše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“
26)
včetně zániku poplatkové povinnosti
27)
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
28)
§ 4 odst. 1 a 3 zákona o místních poplatcích („Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je
určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Poplatku za užívání veřejného prostranství
spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.“)

Čl. 7
Splatnost poplatku
1) Poplatek dle čl. 5 odst. 1 vyhlášky (popř. jeho příslušná část) je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství do 30 dnů (včetně) nejpozději v den zahájení užívání
veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství nad 30 dnů a nepřesáhne-li užívání do více
kalendářních let, nejpozději do 5 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství,
c) přesáhne-li užívání do více kalendářních let, příslušná část za každý kalendářní rok
nejpozději do konce každého příslušného kalendářního roku a za kalendářní rok, ve
kterém bylo užívání veřejného prostranství ukončeno, nejpozději do 5 dnů od ukončení
užívání veřejného prostranství.
2) Poplatek stanovený roční paušální částkou dle čl. 5 odst. 2 vyhlášky je splatný do 30 dnů od
počátku každého ročního poplatkového období.
3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém
je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 8
Ustanovení závěrečná
3) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.29)
4) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.30)
Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

……………………………….
Milan Kubík, v.r.
místostarosta

29)
30)

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

……………………………….
Rudolf Fiala, v.r.
starosta

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
Katastrální mapy jednotlivých katastrálních území s vyznačenými zpoplatněnými
veřejnými prostranstvími:

OBEC TELNICE
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku z ubytovací
kapacity
Zastupitelstvo obce Telnice se na svém zasedání dne 18.4.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst.
2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1)
2)

Obec Telnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen
„poplatek“).31)
Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Telnice (dále jen „správce poplatku“). 32)
Čl. 2
Předmět poplatku

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.
Poplatek se platí jen když je obsazené lůžko a den.
Čl. 3
Poplatník
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování
poskytla.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1) Ubytovatel je povinen ohlásit33) správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti ve
lhůtě do 15 dnů od vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti34). Současně se vznikem
poplatkové povinnosti poplatník ohlásí vznik nároku na osvobození. Vznikne-li nárok na
osvobození později, použije se odst. 3.
2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.35)

31)

§ 1 písm. e) a § 7 zákona o místních poplatcích
§ 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích
33)
§ 71 odst. 1 daňového řádu – „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je
opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“
34)
tj. zahájení nebo ukončení činnosti spočívající v poskytování ubytování
35)
§ 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:
„V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.
Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů
požadovaných výše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“
32)

7) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15
dnů ode dne, kdy nastala.36)
8) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční (ubytovací) knihu, do které zapisuje
dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště
v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování
poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí
být uspořádány postupně z časového hlediska.
Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den.
Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jedním ze způsobů stanovených zákonem37) měsíčně nejpozději do 7 dnů
po skončení každého příslušného kalendářního měsíce.
Čl. 7
Osvobození
Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána
jako hotelová zařízení,
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
4) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.38)
5) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.39)
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.
……………………………….
Milan Kubík, v.r.
místostarosta

36)

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 163 odst. 3 daňového řádu
38)
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
39)
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
37)

……………………………….
Rudolf Fiala,v.r
Starosta

OBEC TELNICE
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Telnice se na svém zasedání dne 18.4. 2011 usneslo vydat na základě § 14
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Telnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
„poplatek“).40)
2) Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Telnice (dále jen „správce poplatku“).41)
Čl. 2
Poplatník
Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt (dále jen „poplatník“),42)
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále jen
„poplatník“).43)
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit44) vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode
dne vzniku poplatkové povinnosti.
2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.45)
40)

§ 1 písm. h) a § 10b zákona o místních poplatcích
§ 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích.
42)
za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí
43)
má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu
44)
§ 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“) – „Podání lze učinit písemně, ústně do
protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána
prostřednictvím datové schránky
45)
§ 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích: „V ohlášení poplatník uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. číslo popisné nebo evidenční stavby, která
slouží nebo je určena k indviduální rekreaci, není-li taková stavba označena, pak parcelní číslo pozemku, na
němž je stavba umístěna), včetně důvodu osvobození od poplatku.
41)

3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala.46) Ve stejné lhůtě poplatník ohlašuje zánik poplatkové
povinnosti.
Čl. 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 činí 492,- Kč za kalendářní rok a je tvořena:
a) z částky 242,- Kč a
b) z částky 250,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.
2) Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu na osobu je uvedeno v příloze této vyhlášky.
3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo
slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.47)
Čl. 5
Osvobození
Od poplatku se na dobu trvání důvodu osvobození osvobozují poplatníci dle čl. 2 písm. a)
vyhlášky dlouhodobě (tj. déle než šest měsíců):
a) umístění v zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb,
b) pobývající v cizině,
c) umístění ve věznici (při výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě),
d) pobývající v jiné obci, pokud zároveň předloží doklad o platbě48) za provoz systému
nakládání s komunálním odpadem v obci, ve které se zdržují.
Čl. 6
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově do 31. 5. příslušného kalendářního roku.
2) Poplatek lze zaplatit též ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3., 30. 6., 30. 9.
a 31. 12. příslušného kalendářního roku.
3) Vznikne-li poplatková povinnost po 15. 5. příslušného kalendářního roku, je příslušná část
poplatku dle čl. 4 odst. 3 splatná nejpozději do 15. dne měsíce bezprostředně následujícího
po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných
výše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
46)
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích.
47)
§ 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích.
48)
poplatek za komunální odpad dle § 17a zákona o odpadech nebo smluvní úhrada dle § 17 odst. 5 zákona o
odpadech

Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.49)
2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.50)
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušují se obecně závazné vyhlášky:
a) č. 2/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 27. 6. 2002,
b) č. 2/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2002, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, ze dne 29. 3. 2004.
Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

……………………………….
Milan Kubík, v.r.
místostarosta

49)
50)

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích.
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.

……………………………….
Rudolf Fiala, v.r.
starosta

Vydávání tiskovin o obci
V roce 2011 vyšel Telnický zpravodaj v červnu a v prosinci. Ten letní byl v černobílé
podobě, ten prosincový se nechal vytisknout barevně. Šéfredaktorem zůstává pan Roman Matiáš.

Jednací řád
Zastupitelstvo obce Telnice na 6. jednání dne 7. 3. 2011 schvaluje :
1. Dodatek Jednacího řádu Zastupitelstva obce Telnice.
5. 8. Kontrolního výboru.
5. 8. 5 Výbor se schází podle potřeby. Jednání připravuje, svolává a řídí předseda nebo
jím pověřený člen výboru.
5. 8. 6 Jednání výboru je neveřejné. O tom kdo se má kromě členů výboru jednání
zúčastnit rozhoduje výbor.
5. 8.7. Body programu pro jednání mohou navrhovat v době konání členové kontrolního
výboru.
5.8.8 Podklady pro jednání zajišťují členové výboru vždy na základě předběžného
projednání s odpovědnými osobami, a to obvykle formou:
a) nahlížení do písemností souvisejících s prověřovanými skutečnostmi
b) pohovoru s příslušnými pracovníky obecního úřadu nebo organizací, které
mohou být předmětem kontroly
c) místního šetření v terénu.
5. 8. 9. Ve složitých případech lze spolupracovat s odborníky při provedení některých
úkonů nebo zpracování odborného posudku.
5.8.10. Členové výboru, případně přizvaní odborníci, jsou povinni respektovat práva,
právem chráněné zájmy kontrolovaných osob, podnikatelů a firem. Zapůjčené doklady musí
chránit před ztrátou, zničením, poškozením nebo zneužitím. O zjištěných skutečnostech jsou
povinni zachovávat mlčenlivost do doby pořízení a schválení zápisu.
V Telnici dne : 7. 3. 2011

Obecní kronika
Telnice
2011

3. Hospodaření obce

Rozpočet obce

Obecní majetek
Obec disponuje těmito objekty, které pronajímá:

Konírny
Do současné doby byly konírny u areálu Penzionu Stará pošta ve Varvažově využívány
pouze částečně, a to jako sklad obce. V letošním roce byl schválen jejich pronájem. Malou
konírnu dostali do pronájmu nájemci Penzionu Stará pošta za nájemné 1.500,-- Kč/měsíčně a o
pronájem velké konírny si zažádal pan Roman Matiáš za stejnou částku, s tím, že v tomto
objektu má obec stále vyčleněnou část určenou jako sklad.
Malá konírna

Velká konírna

Parkoviště u Staré pošty
Od 1. prosince se pronajímá parkoviště u Staré pošty a
na „Staré cestě“ panu Zlatohlávkovi za 8.000 Kč ročně. Byla
odstraněna dopravní značka „Zákaz vjezdu nákladních
vozidel“. Vzhledem k tomu, že parkoviště je pro kamiony
placené, ubyl počet parkujících, a to zejména řidičů z Polska,
Maďarska a Rumunska. Nájemce se také stará o celoroční
úklid a zimní údržbu parkoviště.

Penzion U Zeleného stromu
Penzion má v pronájmu pan Miroslav Nezbeda.

Penzion Stará pošta
Penzion má v pronájmu stále Pudil a Černý, s.r.o..
Od 10. října do 10. listopadu 2011 byla na penzionu Stará pošta provedena rekonstrukce
střechy. Ve dvoře Staré pošty byl postaven plot, aby se oddělil obecní pozemek.

Café Max restaurant
S restaurací Café Max obec stále ještě nemá žádné plány. Zůstává prázdná, pouze na
začátku roku se v něm pořádaly plesy. Přízemí začali v létě používat hasiči jako klubovnu.
V září obec Telnice vyhlásila výběrové řízení na restauraci, které vyhráli pan Čadský a
pan Vlach. Od 11. listopadu zde začala opět fungovat restaurace, nově rozvoz jídel, ale také
diskotéky.

Chata U vleku
Chatu u vleku má v pronájmu pan Josef Černý. V předešlých letech a v letošním roce
proběhly opravy na Chatě u vleku. Majitel nechal opravit podlahu, obklady stěn palubkami
v restauraci a obklady stěn v kuchyni a koupelně, montáž sádrokartonů na výčep a do kuchyně,
dlažbu v kuchyni a u výčep. Byly také provedeny
venkovní úpravy, a to chodníků, které byly
zničeny a vymlety erozí a z podkladu na povrch
pronikaly armovací dráty a hrozilo nebezpečí
zranění návštěvníků i kolemjdoucích.

Bistro Oprám Bažina
Bistro má v pronájmu pan Miloš Zlatohlávek. V letošním roce tam pronajímatel udělal
hodně změn a oprav. Zřídil tady houpačku pro děti, ping-pongový stůl, stojan na kola, palisádu a
rozšířil místo pro hosty na venkovní sezení.

Dále pak udělal druhé venkovní dveře a nová okna.

V září byl z důvodu ohrožení pokácen vzrostlý dub před bistrem:

Pod venkovní stoly byla nově položena zámková
dlažba:

Vleky v Lyžařském středisku
Majetkem obce jsou vleky Rudný, Meva I a Meva II v Zadní Telnici. Tyto vleky jsou
pronajímány na základě smlouvy se Skiklubem. Zastupitelstvo obce schválilo 7. 1. 2011
pronájem vleků:
Rudný

140.000,-- Kč/rok

Meva I

40.000,-- Kč/rok

Meva II

20.000,-- Kč.

Náklady na údžbu hradí dle smlouvy Ski areál Ústí nad Labem.

Bytový fond
OBECNÍ BYTOVÉ DOMY
Adresa

Počet bytů

Telnice 37

4

Telnice 83

6

Telnice 11

4

Varvažov 87

4

Varvažov 99

5

Varvažov 172, 173

8

Varvažov 60

4

Varvažov 56

5

Varvažov 92

3

Varvažov 96

7

Varvažov 97

6

Zastupitelstvo obce schválilo od 1. března 2011 navýšení nájemného na 35,-- Kč/m2 za
I. kategorii a 32,-- Kč/m2 za II. kategorii.
Obec vlastní 56 bytů, z toho k 31. 12. 2011 je 55 bytů obsazených.

V letošním roce proběhla v obecním domě č. p. 56 ve Varvažově oprava dvou bytů. Obec
využila toho, že se nájemníci odstěhovali koncem dubna a v obou bytech proběhla rozsáhlá
rekonstrukce - opravilo topení, podlahy a okna. Protože se v domě držela plíseň, přistoupilo se
k odvodnění dvorku v zadní části domu. Byt v prvním patře byl předán opět do užívání v červnu
a byt v přízemí je užíván od srpna.

Dům s chráněnými byty
V domě s chráněnými byty se letos opravila okna, kterými foukalo dovnitř a která nebyla
vůbec připevněná do rámů.
Vedoucí penzionu paní Soňa Heřmánková uspořádala
pro obyvatele domu spoustu výletů a akcí, mezi které patří
například:
pálení čarodějnic – obyvatelé penzionu si spolu s paní
Heřmánkovou udělali vlastní oheň, spálili čarodějnici, opekli
párečky a jen tak poseděli u ohýnku

loutkové divadlo – přímo do společenské
místnosti v penzionu byly pozvaní herci
z ústeckého divadla, kteří seniorům zahráli
loutkové divadlo.

výlet k petrovickým profesionálním hasičům – ve
spolupráci s profesionálními hasiči zajistila paní
Heřmánková výlet na hasičskou základnu, kde se
senioři mohli podívat do prostorů budovy.

vánoční koledy od Koťat – Chlumecký sbor Koťata přjeli do penzionu zazpívat vánoční koledy.

V letošním roce se u penzionu postavil nový altán spolu s nábytkem a chodníčkem. Dále
pak vedoucí penzionu zajistila dar od zahradnictví u Andulky - několik keřů a květin do zahrady.
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4. Průmysl, zemědělství
a obchod

Zajištění kominických služeb v obci
Od 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost Nařízení vlády č. 91/2010 O podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení ukládá všem majitelům
domů povinnost provést prohlídku a čištění komínu oprávněným pracovníkem a nechat si vystavit o
provedené revizi komína revizní zprávu.
Na základě tohoto nařízení obecní úřad zajistil pro naše obyvatele 2 x za rok služby kominíka a o
tomto informoval na letácích a na webových stránkách obce:

KOMINÍK
Zájemci o revizi komínu a vyčištění mají znovu možnost se o tuto službu přihlásit na radnici. O termínu
návštěvy kominíka budete informováni do schránky nebo telefonicky přímo kominíkem.
Nahlašte vždy i telefon, na kterém Vás bude možné zastihnout.
OBJEDNÁVKY BUDOU PŘÍJMÁNY DO 10. ŘÍJNA 2011 u pí Konečné telefon: 472 744 923
Vyvěšeno: 16.9.2011
Datum sejmutí: 11.10.2011

Letecký provoz nad Telnicí

Prodej dřeva z obecních pozemků
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 7. 2. 2011 prodejní cenu dřeva
z obecních pozemků při samotěžbě 150,-- Kč /m3. Největší plochou, kde se kácelo, byla stráň za
hřištěm. Po kácení zde veřejně prospěšní pracovníci pálili zbylé větve.
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5. Výstavba, doprava,
spoje

Kabelová televize
Poplatek je stále ve stejné výši, a to 132,-- Kč měsíčně. V únoru byl na kabelové televizi
program Z1 nahrazen programem TV PUBLIC. Od 16. března 2011 byla opět programová
nabídka změněna: místo programu TV PUBLIC je v nabídce program PRIMA – LOVE.

Opravy komunikací
V letošním roce se opravila místní komunikace na Zadní Telnici u Penzionu Tereza.

Oprava pomníku ve Varvažově
idnes.cz, 22. srpna 2011:

Restaurátor opraví pomník u Varvažova i kladením plátků pravého zlata
22. srpna 2011 14:15
Vysokou dominantu obce Varvažov na Ústecku, věž s blyštivým zlaceným lvem na
vrcholu, nyní pokrývá lešení. Pomník bitvy, ve které roku 1813 alianční vojska porazila
napoleonské jednotky, v současnosti opravuje restaurátor.

Pomník na památku napoleonské bitvy, která se odehrála v roce 1813 u Varvažova, se v
současnosti opravuje. Opravy provádí restaurátor Petr Podzemský. | foto: Karel Pešek, MF
DNES

"Pomník se očišťuje od tmelů a pryskyřic na původní hmotu, tedy na litinu. Dáváme ho
tím do původního stavu, sundaváme to otloukáním a pískováním," popsal restaurátor Petr
Podzemský, který na pomníku pracuje.

Na špici je plastika s rakouskou orlicí, která nese vavřínový věnec. "Ten se bude zlatit
plátky pravého zlata," dodal Podzemský.
Oprava základního pilíře vyjde na více než půl milionu
Pomník náleží obci Telnice, která se na jeho opravě podílí spolu s Ústeckým krajem.
"Náklady by letos měly o něco přesáhnout půl milionu. Celkem by ale bylo potřeba asi o
dva miliony víc. Nesehnalo se však bohužel tolik, aby se oprava mohla provést kompletní. Letos
se tedy opraví jen základní pilíř," poznamenal restaurátor.

Před zimou se rekonstrukce přerušila, lešení bylo odstraněno a bude se pokračovat
v příštím roce.

Odpady
Odpadové hospodářství v obci se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 1/2002 O systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na
území obce Telnice.
Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů je stanovena na částku 492,-- Kč na osobu za kalendářní rok.
Pro ukládání velkoobjemového odpadu je zřízen v obci sběrný dvůr. Ukládání odpadu je
pro občany zdarma.
Provozní doba sběrného místa:
Den
Úterý
Čtvrtek
Sobota

od
11:00
11:00
09:00

do
13.00
13:00
11:00

Od dubna 2011 platí v obci obecně závazná vyhláška č. 5/2011 O místním poplatku za
rovoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. stouto vyhláškou nezměnila, činí stále 492,-- Kč na osobu za kalendářní rok.
V pěti lokalitách obce jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad, a to na plasty, sklo a
papír. Svoz tříděného odpadu – plastů probíhá 1 týdně, svoz tříděného odpadu – papírů a skla je
prováděn 1 x za 14 dní. Zcela byla zrušena možnost třídění čištěných PET lahví do pytlů, za které
obec poskytovala příspěvek ve výši 10 Kč. Společnost EKOSFERA, která takto vytříděný odpad od
obce odebírala, přestala mít o toto zájem. Pro odpady z plastů jsou využívány pouze kontejnery
určené na tento druh odpadu, proto se také zvýšila četnost svozu kontejnerů na plast.
Od srpna 2011 je zřízen zpětný odběr použitých světelných zdrojů pocházejících
z domácnosti – občané takovýto odpad mohou odevzdávat na sběrný dvůr v Telnici.
Taktéž od sprna 2011 je u restaurace „Cafe-MAX“ umístěn jeden nový kontejner na
drobné elektrospotřebiče.
Svoz nebezpečného odpadu byl zajištěn obcí 2 x za rok , a to 25. května a 19. října.
Občané byli o těchto svozech informováni letáky.
Obec je zapojena do systému EKO-KOM:
Obec nebo město vstupuje do systému EKO-KOM podpisem Smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů (dále jen Smlouva) se společností
EKO-KOM, a.s.
Společnost a obec uzavírají Smlouvu s cílem zajistit plnění povinností zpětného odběru a plnění
povinnosti využití odpadu z obalů, prostřednictvím činnosti obce a Odpadového systému obce, s cílem
zajistit co nejvyšší využití odpadů z obalů jako druhotné suroviny.
Podpisem smlouvy se obec zavazuje:
zajistit v oblasti působnosti obce sběr a třídění komunálního odpadu, v rámci kterého je sbírán
i obalový odpad; vytříděné složky obec bude předávat k využití dle zákona o odpadech a zákona
o obalech
zasílat společnosti EKO-KOM čtvrtletní informace formou výkazu o množství vytříděných a využitých
komunálních odpadů včetně obalové složky (v materiálových komoditách: papír, sklo, plasty,

kovy a nápojové kartony), a to vždy do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení
kalendářního čtvrtletí
poskytovat 1x za rok technicko-ekonomické informace o systému nakládání s komunálním odpadem
v obci formou dotazníku, a to do 28. února následujícího kalendářního roku
použít odměnu pro účely související s nakládáním s využitelnými složkami komunálního odpadu
archivovat doklady pro prokázání vykazovaných informací minimálně 4 roky
umožnit kontrolu společnosti nebo jí pověřené osobě a prokázat pravdivost informací uvedených
ve výkazech, prokázat na požádání použití odměny, případně umožnit kontrolu orgánům státní
správy, při kontrole zajištění sdruženého plnění
spolupracovat při informování spotřebitelů o způsobu zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů
z obalů
obec má právo se účastnit rozvojových projektů, případně využívat dalších služeb společnosti
EKO-KOM, a.s. se podpisem smlouvy zavazuje:
na základě řádně a úplně vyplněného výkazu poskytovat obci nebo městu finanční odměnu
oznamovat obci změny autorizačního rozhodnutí a změny odměny
před ukončením kalendářního roku zaslat obci formulář dotazníku
poskytnout obci nálepky na nádoby na odpad s informačními sděleními, pokud obec obdobné
nálepky již nevlastní
poskytovat obci veškeré další služby společnosti EKO-KOM, a.s., zejména poradenské a informační

Doprava
AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ
Linka 451
Tuto linku provozuje společnost Bus Line, a.s. Semily. Linka zajišťuje dopravní spojení na
trase Ústí nad Labem – Chlumec – Telnice – Krásný Les. Je nejvíce využívaná na cesty lidí do
práce, dětí a studentů do škol a samozřejmě i na výlety mnohých turistů a návštěvníků naší
obce.

Linka 445
Dopravní podnik města Děčína provozuje linku č. 445 na trase Děčín – Libouchec –
Telnice – Chlumec.

Skibus
V zimním období až do 27. března 2011 Dopravní podnik města Ústí nad Labem
provozuje linku č. 10, kterou se mohou lyžaři dopravit z Ústí nad Labem až do lyžařského
střediska v Zadní Telnici zpět.

Od soboty 5. listopadu 2011 začíná po letní pauze jezdit znovu „Skibus“ - Ústecký deník 5.11.2011:

SKIBUS
Linka č. 10: Divadlo – Lipová –. Telnice, žel.st. - Zadní Telnice je v sezóně 2011/2012
provozována od 5. 11. 2011 do 11. 3. 2012, vždy o víkendech a v období školních prázdnin.
Jízdní řád:
směr Divadlo - Zadní Telnice
Zastávka

Odjezd

Divadlo

8:30

9:45

11:00

14.05

15.20

Lipová

8:38

9:53

11:08

14.13

15.28

Telnice,
žel. st.

8:50

10:05

11:20

14.25

15.40

Zadní
Telnice

9:00

10:15

11:30

14.35

15.50

směr Zadní Telnice - Divadlo
Zastávka

Odjezd

Zadní
Telnice

9:05

10:20

13:30

14:45

16:00

Telnice,
žel. st.

9:15

10:30

13:40

14:55

16:10

Lipová

9:27

10:42

13:52

15:07

16:22

Divadlo

9:35

10:50

14:00

15:15

16:30

Cyklobusy
Od soboty 23. 4. 2011 jsou opět v provozu linky cyklobusu číslo 20 a 21. Provoz je
naplánován do 30.10.2011.
Jízdní řád a trasa linek se oproti minulé sezóně nemění, jízdní doklady jsou nově
rozšířeny o zvýhodněné jízdné, které platí pro jednoho dospělého a jednu osobu do 15 let.
Linky jsou v provozu vždy v sobotu, v neděli a ve svátek, tj. ve dnech 25.4., 5.7., 6.7.,
28.9. a 28.10.
V době školních letních prázdnin od 1.7. do 31.8. pak i každou středu, tj. 6.7., 13.7.,
20.7., 27.7., 3.8., 10.8., 17.8., 24.8. a 31.8.
Linka č. 20: Divadlo - Zadní Telnice - Adolfov - Krásný Les - Varvažov, Pomníky – Divadlo

Linka č. 21: Divadlo - Nakléřov - Petrovice, rozc. Krásný Les - Tisá, Kulturní dům – Divadlo

Ceník jízdného na turistických linkách ( skibus i cyklobus)
Jízdenky platí pouze pro přepravu na sezónní lince v den vyznačení data platnosti a je
možné zakoupit pouze u řidiče na turistické lince. K jízdence je povolena bezplatná přeprava
1 spoluzavazadla podléhající placení přepravného nebo 1 psa.
Jednosměrná jízdenka

Obousměrná jízdenka

Dospělí a osoby nad 15 let

40 Kč

60 Kč

Děti 6 - 15 let

20 Kč

30 Kč

Zvýhodněné jízdné 1 + 1*

50 Kč

75 Kč

* platí pro přepravu jedné osoby ve věku od 6 do 15 let a jedné osoby od dosažení
věku 15 let
Sezónní linky lze využít i s jízdenkami s platností na 24 hodin nebo síťovou jízdenkou
REGIONet Labe-Elbe.

Pošta
Od 1. února byla v Telnici uzavřena pobočka České pošty a v těchto protorách bylo
zřízeno tzv. „Výdejní místo“, které zajišťuje pouze omezené služby pošty. Otevírací doba pro
veřejnost je v pondělí – pátek od 17,00 – 18,00 hodin. Občané Telnice s tímto postupem České
pošta, s.p. nesouhlasili a v obci byla sepsána petice o zachování pobočky v Telnici.
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6. Veřejný život v obci

Kino
Přes zimní období opět probíhá promítání v místním kině, a to 1 x za 14 dní vždy ve
středu.
Program na březen:
9. 3. 2011

17,00 hodin: Já padouch – amimovaná rodinná komedie

23. 3. 2011

17,00 hodin:

Megamysl – animovaná komedie

Program na duben:
6. 4. 2011

17,00 hodin:

Letopisy Narnie 3

Poté nastává pravidelná letní prázdninová pauza. Od října se opět otvírají dveře místního kina
pro diváky a začína sezóna promítání filmů každou druhou středu v měsíci. Převážná většina filmů je pro
děti.

Program na říjen:
12. 10. 2011

17,00 hodin:

Gnomeo a Julie – animovaná komedie pro děti

26.10. 2011

17,00 hodin:

Rio – animovaný film pro děti

Program na listopad:
9. 11. 2011

17,00 hodin:
19,00 hodin:

Auta 2
Muži v naději

23. 11. 2011

17,00 hodin:

Šmoulové

Program na prosinec:
7. 12. 2011

17,00 hodin:

Saxána a lexikon kouzel

Knihovna
V roce 2011 byly zprovozněny webové sránky místní knihovny v Telnici, které mají tuto
podobu:
Místní knihovna v Telnici

Zřizovatel: Obec Telnice
Výpůjční doba: Čtvrtek 14,00 - 17,00
vedoucí knihovny: Markéta Vejdovská
e-mail: knihovnatelnice@seznam.cz

Adresa: 403 38 Telnice č.p. 139

Knihovní řád Obecní knihovny v Telnici :
1.OBECNÍ KNIHOVNA V TELNICI JE VEŘEJNOU UNIVERZÁLNÍ KNIHOVNOU.
2.POSKYTUJE TYTO ZÁKLADNÍ SLUŽBY:
a)
b)
c)
d)

půjčování publikací a časopisů z vlastního fondu
půjčování publikací v rámci meziknihovní výpůjční služby
přístup k internetu a do dostupných databází i multimédií
informační služby.

3. VÝPŮJČNÍ DOBA knihovny je: každý čtvrtek od 14.00 do 17.00 hodin
4. ČTENÁŘ (Uživatel):
a) Čtenářem knihovny se může stát každý občan ČR, který se v knihovně zaregistruje po
předložení platného občanského průkazu a svým podpisem na přihlášce stvrdí, že se
seznámil s knihovním řádem a bude ho dodržovat a zároveň vyjadřuje souhlas se
zpracováním svých osobních údajů do čtenářské databáze (jméno, příjmení, datum
narození, rodné číslo, bydliště). Změny těchto údajů je povinen knihovně nahlásit do 30
dnů.
b) Děti do 15 let, jimž podepisuje přihlášku rodič nebo zákonný zástupce dítěte.
c) Cizí státní příslušník po předložení pasu a povolení k pobytu a podpisem stvrdí, že se
seznámil s knihovním řádem a bude ho dodržovat. Knihovna vystaví čtenáři čtenářský
průkaz, který je nepřenosný a registrace se každoročně obnovuje. Při zápisu zaplatí

čtenář reigstrační poplatek. Tento poplatek se platí vždy v každém dalším roce při první
návštěvě. Čtenářský průkaz předkládá čtenář při každém půjčování a vracení publikací.
Ztrátu čtenářského průkazu je čtenář povinen knihovně neprodleně nahlásit a za
vystavení duplikátu si knihovna účtuje poplatek.
d) Čtenářem knihovny přestává být a čtenářský průkaz je povinen vrátit:
kdo se sám odhlásí z řad čtenářů
komu nebyla v průběhu následujícího roku obnovena platnost registrace
je vyloučen pro úmyslné nebo nedbalostní poškozování publikací, jejich ztrátu, či
působí knihovně jinou škodu a neposkytne v určeném termínu předepsanou
náhradu.
5. VÝPŮJČNÍ SLUŽBY
a) Při půjčování publikací z knihovního fondu platí ustanovení občanského zákoníku o
půjčování věcí.
b) Výpůjční doba je 1 měsíc, čtenář může požádat o prodloužení výpůjčky a to nejvýše
dvakrát, pokud publikaci nežádá další čtenář. Naučné slovníky, encyklopedie a jiné, pro
knihovnu nepostradatelné publikace, jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu v
prostoru knihovny.
c) Odnesení publikací bez příslušných zápisů se pokládá za zcizení a pracovník knihovny má
právo odebrat čtenáři čtenářský průkaz na dobu nejméně 1 roku.
d) Čtenář je povinen vrátit vypůjčené publikace v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil.
Před převzetím výpůjčky si má čtenář ve vlastním zájmu publikaci prohlédnout a nahlásit
případné poškození.
e) Každý čtenář je povinen:
zacházet s knihami a časopisy pečlivě a šetrně, chránit knihy před poškozením a včas
je vracet do knihovny
nahradit každou ztracenou nebo poškozenou knihu jiným zachovalým výtiskem
téhož titulu nebo ji zaplatit. K nákupní ceně se připočítává částka za knihovnické
zpracování a obalení knihy, její výši určuje ceník.
f) Ztratí-li čtenář nebo poškodí knihu, která byla do místní knihovny zapůjčena z fondu
výměnného souboru Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, postupuje se
podle výpůjčního řádu knižního fondu výměnného souboru SVK v Ústí nad Labem.
g) Po uplynutí výpůjční lhůty bude čtenář upomínán. Za upomínku zaplatí čtenář poplatek
stanovený ceníkem služeb. Nevráti-li čtenář publikace po třetí upomínce, budou
vymáhány právní cestou.
6. MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY
a) Čtenář má právo vyžádat si půjčení dokumentu, který nemá knihovna ve svém fondu, z
jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) podle směrnic pro
MVS. Za podání žádanky MVS se účtuje poplatek dle ceníku služeb.
b) Knihovna i čtenář, jimž se dokument půjčil, jsou povinni dodržovat všechny podmínky
stanovené půjčující knihovnou.
c) O prodloužení výpůjční lhůty v rámci MVS je nutné požádat týden před jejím uplynutím.
O prodloužení žádá knihovna, která výpůjčku zprostředkovala.

7. ČTENÁŘ MŮŽE POUŽÍVAT POČÍTAČE S DATABÁZEMI, S INTERNETEM, I POČÍTAČ NA PSANÍ
VLASTNÍCH TEXTŮ.
Strojový čas počítačů je za úhradu podle platného ceníku.
Tento výpůjční řád byl dne 7. 10. 2002 projednán a schválen radou obce a nabývá
platnosti dne 1. 1. 2003.
Ceník služeb:
Poplatky za registraci:

dospělí čtenáři:
mládež do 15 let, studenti, důchodci:

Vyhotovení duplikátu čtenářského průkazu:
První duplikát: 20,- Kč
Druhý duplikát: 50,- Kč
Třetí duplikát: 100,- Kč
zjišťování změny jména nebo bydliště: 10,- Kč
Poplatky za upomínky:
dospělí čtenáři:
I. upomínka 10,- Kč
II. upomínka 50,- Kč
III. upomínka 100,- Kč
mládež do 15 let:

I. upomínka 10,- Kč
II. upomínka 50,- Kč
III. upomínka 100,- Kč

poplatek za technické zpracování při ztrátě knihy: 50,- Kč
Kopírování:
strana A4 1,- Kč
strana A3 1,30 Kč
Připojení na internet:
cena za každých i započatých 30 minut:
15,- Kč zaregistrovaný čtenář
20,- Kč nezaregistrovaný čtenář
Tisk z internetu:
strana A4 černobíle 1,-Kč
Strojový čas PC: (netýká se hledání v katalogu)
15,- kč zaregistrovaný čtenář
20,- Kč nezaregistrovaný čtenář

30,- Kč
15,-Kč

SDH Telnice
Složení výboru Sboru dobrovolných hasičů Telnice
Starosta
Mistostarosta
Velitel
Zástupce velitele
Jednatel
Hospodář
Referent mládeže
Vedoucí mládeže
Strojník
Preventista
Revizor
Revizor

František Kindelmann
Pavel Doubrava
Robert Böhm
Luděk Linhart
Ing. Jan Doubrava
Radka Böhmová
Martina Doubravová
Hana Hůlková
--Milan Žinžur
-----

František Kindelmann
Pavel Doubrava
Miroslav Lacina
Robert Böhm
Ing. Jan Doubrava
Radka Böhmová
Martina Doubravová
Hana Hůlková
Michal Zoula
Milan Žinžur
Lenka Krtková
Lenka Matiášová

Na začátku roku 2011 zveřejnil sbor dobrovolných hasičů Telnice plán všech akcí na rok 2011:
19. 2.
25. 3. - 26. 3.( 27. 3.)
16. 4.
10. 5.
18. 5.
21. 5. - 22. 5.
18. 6.
(17. 7. -31. 7.) ?
17. 9.
8. 10.
12. 11.
10. 12.

Zimní sraz - Mojžíř
Školení rozhodčích - instruktorů MH
Odborky - Božtěšice
Speciální hasičská olympiáda
Plamínek - Lidické náměstí
Závěr Plamene + Memoriál J. Rohleny
Branný závod - Velké Chvojno
Letní tábor 2011- Jesenice u Rakovníka
Samovar - Telnice
Zahájení Plamene – ZPV - Chlumec
Školení vedoucích mládeže
Dovednostní štafeta - ZŠ E. Krásnohorské

V průběhu roku probíhaly opravy na hasičské technice. Na tatře byl vyměněn zadní
maják a přidány modré blikače na přední nárazník.

Na Avii byl namontován nový maják. Hasiči si udělali pár změn v jedné "skříni" - udělali držák
na motorovou pilu a provedli nový nátěr.

Výjezdy SDH Telnice v roce 2011:
8. 1. 2011 - Technická pomoc (odstranění stromu z pozemní komunikace směrem do lyžařského
areálu)
15. 1. 2011 - Techniská pomoc (stavění protipovodňové stěny z pytlů s pískem v Olšinkách)
22. 1. 2011 vznikl okolo 12:30 hod. požár v turistické chatě Olympie na Telnici. Z malého
požáru od krbu došlo k silnému zakouření v místnosti bistra. Zásahu se účastnily aly HZS
Petrovice a Ústí nad Labem, SDH Telnice a Chlumec.
5. 3 .2011 - Únik ropného produktu (hlavní komunikace z Telnice na Nakléřov)

10. 3. 2011 v 18.00 byl vyhlášen požární poplach, jednotky vyjely k požáru travního porostu
nedaleko letiště ve Všebořicích. Požár byl lokalizován ve 20:08. Na místě zasahovaly jednotky
HZS Petrovice, SDH Telnice a SDH Chlumec.
13. 03. 2011 v podvečerních hodinách - požár balíků a travního porostu u dálnice D8.
20. 3. 2011 v 20.00 - spadlý strom přes silnici z Telnice směrem na Krásný Les.
29. 3. 2011 v 18:00 – byl jednotce SDH Telnice vyhlášen poplach na hořící balíky u dálnice D8 u
"fenolky".Požár byl lokalizován v 23.30. Zasahovali SDH Telnice,SDH Libouchec,SDH Chlumec a
HZS Ústí nad Labem
30. 3. 2011 - Požár - stoh balíkované trávy (katastrální území Dělouš)
1. 4. 2011 – 3. 4. 2011 – v pátek 1. dubna od 23:00 opět hořel stoh slámy u dálnice D8. Telničtí
hasiči vyjeli a hasili až do ranních hodin druhého dne. Celou sobotu 2. dubna houkali všude
hasiči. Byli přivoláni i SDH Petrovice, SDH Libouchec a SDH Chlumec. Samozřejmě to přijeli
zkontrolovat i profesionální hasiči z HZS Ústí nad Labem. Až do neděle to ovšem bylo na
dobrovolných hasičích. V poledních hodinách dne 3. dubna bylo vše uhašeno.

11.4.2011 - Únik ropného produktu (hlavní pozemní komunikace z Telnice na Nakléřov)
28.4.2011 - Požár - travní porost (louka směr Telnice -Nakléřov)

1.5.2011 - Požár - lesní porost (nad obcí Knínice)
23.5.2011 - Požár - lesní porost (u obce Adolfov)
4.6.2011 – Technická pomoc – spadlý strom přes komunikaci ve směru Telnice – Nakléřov
9.-10. 7. 2011 – Požár – stoh balíkové trávy, katastrální území Dělouš
17.-18. 7. 2011 – Požár – stoh balíkové trávy, katastrální území Dělouš
20. 7. 2011 – Technická pomoc – vyčištění odtoků zatopeného můstku ve Varvažově směr
Libouchec
6. 8. 2011 – Technická pomoc – odstranění nebezpečného stromu, který zasahoval do
elektrického vedení na Zadní Telnici
5. 10. 2011 – Požár – bývalá tlaková plynárna

Mladí hasiči
Vzhledem k tomu, že začátek nové sezóny pro mladé hasiče je shodný se začátkem
školního roku, proto nejprve uvedu výsledky z podzimní části:
V září se zúčastnili Samovaru, kde mladší i starší obsadili shodně 3. místo. Závodu
požární všestrannosti se zúčastnil i dorost. Mladší skončili na 5. místě, starší na 3. místě.
Dorostenec Milan Žinžur obsadil 1. místo, dorostenka Kateřina Šustrová také získala 1. místo a
dorostenky Marcela Kozlíková a Lucie Hůlková se umístily na 3. - 5. místě. Další soutěží v pořadí
byl první ročník Dovednostní štafety, kde se mladší umístili na 4. místě a starší na 2. místě.
V únoru proběhl Zimní sraz , kde účastníci získali pamětní listy. Na Odborkách nám děti
udělaly obrovskou radost. Zúčastnilo se celkem 12 našich dětí a všechny získaly odznak
odbornosti.
Na Závěru hry Plamen, který se konal ve Svádově, se naše mladší i starší děti umístily na
3. místě. S touto akcí je spojen i Memoriál J.Rohleny, kde v překážkovém běhu na 60 m Tereza
Hůlková získala 1. místo.
V této sezóně se dva
zástupci SDH Telnice probojovali
až na mistrovství české republiky
v celoroční souteži dorostu, které
se konalo v Ostravě. Milan Žinžur
se v tomto závodě umístil na 39.
místě a Lucie Hůlková na 43.
místě.

Soustředění 2011
Poslední srpnový týden proběhlo soustředění mladých telnických hasičů. Bylo to první
takto pořádané soustředění a tak účast nebyla velká, převážně se zúčastnili mladší. Soustředění
se konalo na fotbalovém hřišti v Telnici. Ukázalo se, že lepší prostory jsme ani vybrat
nemohli...děti se vyřádily, vyběhaly a my o nich měli stále přehled.
Účelem soustředění mělo být stmelení kolektivu, což se nám myslím povedlo na
výbornou. Prckové byli úžasní.
Předposlední den jsme uspořádali výlet do Hřenska. Výborný nápad, děti (i my vedoucí)
jsme večer padli do postelí a byl klid.
Poslední den jsme chtěli ukázat, co všechno umíme. Přišli se podívat rodiče a my jsme
jim předvedli požární útok a další disciplíny.
Doufáme, že příští rok soustředění zopakujeme !!
Na soustředění jsme si vyrobyli papírové draky a 3.9. jsme se zúčastnili prvního ročníku
drakyády u HZS v Petrovicích. To byla
taky paráda, hlavně to počasí nám
vyšlo. =)
Lucie Hůlková

Samovar 2011
V sobotu 17. září se na Telnickém fotbalovém hřišti uspořádal turnaj v požárním sportu.
Samovar je tradiční součástí hasičské soutěže. Celý den bylo pěkné počasí a spousta fanoušků.
Mezi zvláštní soutěžíci patřili i zdravotně postižení ze Všebořic, kteří postavili vlastní družstvo.
Samozřejmě nechyběli ani němečtí soutěžící.

Kategorie MLADŠÍ
Umístění

Tým SDH

1
2
3
4

Malé Březno
Chabařovice
Božtěšice
Libouchec

5

Telnice

6

Neštěmice

Zleva: Radim Böhm, Patrik Zoula, Dominika Šustrová, Lukáš Čečrle,
Marie Matiášová a Marek Kopřiva

Kategorie STARŠÍ
Umístění

Zleva: Bára Heřmánková, Pavlína Böhmová, Lucie Ajmová, Tereza
Hůlková, Lenka Grandmillerová, František Kopřiva, Kristýna
Lacinová, Dominik Hlinovský a Michal Kříž

Tým SDH

1

Telnice

2
3
4
5
6
7

Libouchec
Mojžíř
Chabařovice
Božtěšice
Velké Chvojno
Neštěmice

TJ SPARTAK Telnice
Ženy:
AC URAGÁN ÚSTÍ NAD LABEM je pokračovatelem ženského týmu, který
hrál pod hlavičkou FK Spartak Telnice, kde působil od roku 2007.

Rozlosování jarní části 2010/2011:

10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo

2. 4. 2011
9. 4. 2011
16. 4. 2011
23. 4. 2011
1. 5. 2011
7. 5. 2011
15. 5. 2011
21. 5. 2011
29. 5. 2011

Droužkovice - Telnice
Telnice - Brozany
Chýše - Telnice
Telnice - Kostomlaty
Libušín - Telnice
Telnice Nusle
Vědomice - Telnice
LFC - Telnice
Telnice - Ervěnice

so 14:00
so 16:30
so 10:30
so 17:00
ne 15:00
so 17:00
ne 14:00
so 13:00
ne 17:00

Na valné hromadě FK Telnice však došlo ke sporům mezi některými
členy VV a zástupci ženského týmu. Reakce byla jasná, ženský tým odejde z
Telnice a tak Radim Jankovský st. přišel s myšlenkou, že založí nový ženský
fotbalový klub. Některé hráčky okamžitě tento nápad podpořily a tak se
daly věci do pohybu. Vše proběhlo ve velkém shonu a během jednoho
měsíce se podařilo založit občanské sdružení AC Uragán Ústí nad Labem,
které mělo 8 zakládajících členů. Předsedou se stal R. Jankovský st., členy
VV byli zvoleni A. Bedlivá, L. Jankovská, Z. Kmentová a R. Jankovský ml. Další funkce zastávají P.
Slezáková a P. Novotná. Dne 31.5. bylo o.s. registrováno u MV a 27.6.2011 bylo přijato VV ČMFS
za člena ČMFS a tým se přihlásil do 3.ligy žen sk.A.
První větší akcí, která se konala pod hlavičkou AC, byl fotbalový turnaj žen, kterého se zúčastnily
celky SAHARA Vědomice, Stavoren Kostomlaty, FC Mělník a AC Uragán.

Pořádající AC se stalo vítězem Uragán Cup 2011
Pátek, 26 Srpen 2011 18:25
Turnaje se zúčastnily týmy pořádajícího AC, Kostomlat, Vědomic a FC Mělník. Turnaj
začal se zpožděním, jelikož družstvo Mělníka mělo menší problémy s dopravou. Kostomlaty
dokonce přijely ještě později, jelikož si spletly čas zápasu a tak se musely dva zápasy přehodit.
V prvním zápase se střetly Vědomice a Mělník. Z výhry 2:0 se radovaly Vědomice, kdy se
o jejich branky postaraly Plívová a Procházková.
Ve druhém zápase nastoupila děvčata domácího AC proti Vědomicím a po poločase 2:0
zvítězily domácí 5 :0. Střelecky se prosadily Slezáková 2x, Bedlivá 2x a Kočová.
Třetí zápas přinesl souboj Kostomlat a AC Uragán. Po velkém boji skončilo utkání 0:0, na
penalty vyhrálo AC 3:2 (br. Novotná, Bedlivá, L. Jankovská).
Čtvrté utkání svedlo proti sobě Mělník a Kostomlaty, které zvítězily brankou z penalty
Červené 2 min. před koncem.
Vložené utkání starší gardy mezi Telnicí a Chlumcem skončilo nerozhodně 0:0 a na
penalty 5:5.
Páté utkání turnaje obstaraly Vědomice a Kostomlaty, konečný výsledek byl 1:1.
V posledním utkání si domácí AC poradilo s Mělníkem 2:0 (br. Slezáková, Kočová) a stalo
se vítězem turnaje.

Rozlosování podzimního kola 2011/2012:
Brozany

27.08. 10:15

Uragán

04.09. 13:00

Souš

10.09. 10:15

Uragán

24.09. 14:00

Uragán

02.10. 14:00

Uragán

08.10. 13:00

Kostomlaty

16.10. 14:00

Uragán

23.10. 15:00

Droužkovice

29.10. 14:00

Uragán

05.11. 11:00

Ústí n/L

Uragán
Libušín
Mělník ''A''
Vědomice
Uragán
Ervěnice
Uragán
Chýše
Uragán

Výsledky po podzimní části 2011:
Tým

Rk.

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

Uragán

11

10

0

1

59: 16

30

2.

Ervěnice

11

8

1

2

41: 12

25

3.

Souš

11

7

0

4

41: 17

21

4.

Brozany

11

7

0

4

29: 23

21

5.

Libušín

11

5

2

4

15: 23

17

6.

Chýše

11

5

1

5

24: 19

16

7.

Vědomice

11

5

1

5

25: 30

16

8.

Ústí n/L

11

5

0

6

23: 36

15

9.

Kostomlaty

11

4

1

6

25: 20

13

10.

Dubice

11

4

0

7

31: 37

12

11.

Droužkovice

11

3

0

8

21: 32

9

12.

Mělník ''A''

11

0

0

11

2: 71

0

Muži:
Rozlosování podzimního kola 2011/2012:

11.9

15.30

Petrovice B

-

Telnice

17.9

16.00

Telnice

-

Skorotice B

25.9

16.30

Přestanov B

-

Telnice

1.10

16.00

Telnice

-

Brná B

9.10

11.45

Božtěšice

-

Telnice

15.10

15.30

Telnice

-

Svádov B

22.10

15.30

M.Březno

-

Telnice

29.10

14.30

Telnice

-

V.Březno B

Tabulka výslednosti po podzimní části:

Tým

Rk.

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

Brná B

10

7

1

2

28: 18

22

2.

Malé Březno

10

6

1

3

35: 18

19

3.

Petrovice B

10

6

1

3

27: 22

19

4.

Chabařovice B

10

5

2

3

29: 17

17

5.

Velké Chvojno

10

4

5

1

23: 15

17

6.

Přestanov B

10

4

2

4

20: 17

14

7.

Telnice

10

4

2

4

23: 28

14

8.

Svádov B

10

3

1

6

26: 27

10

9.

Velké Březno B

10

3

0

7

19: 27

9

10.

Božtěšice

10

2

3

5

23: 35

9

11.

Skorotice B

10

2

0

8

9: 38

6

Lyžařské středisko

V září 2011 byly v zimním středisku zahájeny přípravné práce na novou sezonu.

Pro návštěníky lyžařského střediska je připravena novinka – od 4. 10 – 1. 11. 2011 je zajištěn
předprodej sezonních jízdenek na lyžařské vleky v zimním středisku:
- celoroční nepřenosná 3.150.—Kč
- celoroční přenosná
4.050,-- Kč

Ceník služeb v lyžařském středisku Zadní Telnice:
Provoz lanovek

Večerní lyžování

denně Rudný 8.30 - 16.00
ostatní 9.00 - 16.00

St, Pá, So Slalomák a
Meva I 18.00 - 21.00

Vleky Rudný, Slalomák, VL500, Cvičná

Dětská a Senioři (do 12 let a
roč. 1942 a st.)

Dospělí

1 hodina

100,- Kč

150,- Kč

2,5 hodiny

150,- Kč

250,- Kč

4 hodiny

200,- Kč

300,- Kč

Celodenní

250,- Kč

350,- Kč

Večerní lyžování (2 hodiny)

200,- Kč

200,- Kč

Sezónní (s foto - nepřenosná)

2000,- Kč

3500,- Kč

Sezónní (bez foto - přenosná)
Pondělí až pátek

4500,- Kč
600,- Kč

1000,- Kč

Při objednání sezónní nepřenosné jízdenky v pokladně je nutno předat fotografii a následující pracovní
den bude jízdenka vydána. Pro zájemce o sezónní nepřenosnou jízdenku je výhodné objednat si jí před
sezónou. Stačí poslat fotografii se jménem na adresu SKI klub Telnice, 40338 Telnice 52 nebo
elektronicky na adresu ski-telnice@ski-telnice.cz (jízdenky budou k dispozici od 1.11.2011).
Rodinné celodenní
2 dospělí + 2 děti do 12 let

1000,- Kč

2 dospělí + 1 dítě do 12 let

750,- Kč

1 dospělý + 2 děti do 12 let

750,- Kč

Kreditní tarif Rudný

40,- Kč

Kreditní tarif Slalomák, Cvičná

30,- Kč

Pro výše uvedené vleky děti do 6 let zdarma, dětská do 12 let, senioři roč. 1937 a st. pouze celodenní
100 Kč.
Za bezdotykovou kartu je vybírána vratná záloha 100 Kč/kus.

Dětské vleky (dětské
hřiště)
Meva I, Meva II,
Kašpárek, Kolotoč
(děti do 6 let, děti do
12 let, dospělí )

dopoledne
9.00-12.30

70,- Kč

odpoledne
12.3016.00

70,- Kč

celý
den
9.0016.00

100,- Kč

Pondělí až
pátek
(Po-Pá)

300,- Kč

Pondělí až pátek
(Po-Pá)

Školní akce
Lyžařské vleky v celém středisku

600,- Kč za osobu včetně doprovodu

Lyžařská
škola
Doba

1 h.

2 h.
450,- Kč

8 h. - 4 po sobě následující víkendové dny

Cena

250,- Kč

1500,- Kč

Provoz

Každý den od 27.12.2011 do 30.12.2011 a od 7.1.2012 každou sobotu a neděli od 10
do 12 hod.
Dětské vleky Meva, Kašpárek a Kolotoč. V ceně je pojištění a vlek.
Sraz vždy v 9:30 h. u vleku Kašpárek. Na základě telefonické objednávky výuka i v jiné
dny.

První zasněžování
Pro běžkaře je připraveno nové značení tratí a taktéž od soboty 17. prosince jsou upraveny běžecké
stopy na pláních.

Začátkem prosince se ochladilo a tak sněhová děla jela naplno. V sobotu 17. prosince byl
uveden do provozu vlek na Cvičné louce a dětské vleky na Mevě.

Kulturní, sportovní a další akce
7. Rybářský ples
Ples se konal 15. 1. 2011 od 20:00 hodin. Akce se zúčastnilo 118 lidí. Lístek stál 120 Kč.
Zpestřením plesu bylo vystoupení osmi havajských tanečnic asi kolem dvacáté první hodiny.
Tombola byla velmi bohatá. Jako každý rok nechyběli mezi prvními cenami kapři. Další cenou
bylo jehně a dorty. Samozřejmě největší zájem byl opět o utopence a sýry. Novou cenou bylo
letos prkýnko s uzeným a sýrové prkýnko. Obě prkýnka sklidila veliký úspěch. V tombole bylo 61
cen a ve 23:00 hodin byla vyhlášena.
Hlavními sponzory byli:
Kubíkovi
Dvořákovi
Matiášovi
pan Miloš Zlatohlávek
Český rybářský svaz
pan Antonín Slavíček

11. Obecní ples
Obecní ples se konal 29. 1. 2011 od 20:00 v restauraci Café Max. Zúčastnilo se asi 66 lidí.
Lístek stál 100 Kč.
Akci zahájil pan starosta Rudolf Fiala. K tanci a poslechu hrála Kapela s. r. o. Kolem 23:00
hodiny byla vyhlášená tombola, ve které bylo 61 cen. První cenou byl zájezd do Chorvatska pro
2-4 osoby na 10 dní. Tuto cenu poskytl do tomboly pan Zdeněk Fischer. Druhou cenou bylo
jehně, které věnoval pan Petr Dvořák. Třetí cena bylo prkýnko s uzeným, sulcem, utopenci,
pečivem a nožem. Mezi další ceny patřilo například divoké prase, které věnovalo sdružení
myslivců, dále utopenci, které vyrobil pan Roman Matiáš. Samozřejmě nechybělo několik cen
od Alb-forming a dorty od paní Marie Hemzové. Po skončení tomboly bylo draženo živé selátko
od pana Petra Dvořáka a výtěžek ve výši 1.200 Kč byl věnován MŠ Telnice.

Hasičský taneček
Hasičský taneček se konal dne 19.2.2011 od 20:00 hod. v restauraci Cafe Max na Telnici.
Kapela byla tradiční, a to skupina Old Boys. Prodáno bylo 127 ks vstupenek, kdy lístek stál 120
Kč. V průběhu večera proběhlo pasování nových členů SDH, a to Jaromír Heřmánek, Václav
Zeman, Miroslav Lacina. Samozřejmě bylo také zajímavé losování bohaté tomboly.

Telnický rohlík
5. března 2011 se konal v zimním středisku Zadní Telnice závod v obřím slalomu
nazvaný Telnický rohlík. Účastnit tohoto závodu se může prakticky každý. Soutěží nejen
jednotlivci, ale i rodinné dvojce, např. manželské páry nbo sourozenci. V letošním roce padl
nový český rekord – největší počet závodníků na startu – 325 lyžařů.

SKI klub TELNICE pořádá za podpory města Ústí n/L veřejný
lyžařský závod
TELNICKÝ ROHLÍK – 2011
V ZEMI ZLATOPRAMENU
GENERÁLNÍM PARTNEREM ZÁVODU - SKUPINA ČEZ
Datum konání :
Místo:
Trať závodu:
Disciplina:
Kategorie:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

sobota 5.března 2011
Telnice v Krušných horách
trať „ Macháček “
obří slalom
přípravka
roč. 2002 a mladší
předžáci
roč.2001 - 2000
žáci a žákyně ml.
roč.1998,1999
žáci a žákyně st.
roč 1996,1997
1 kategorie
VIP
2 kategorie
ČEZ
Ženy a muži
roč. 1940 a st.
1941 – 1950
1951 - 1960
1961 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
Junioři a juniorky
1995 – 1991

Přihlášky:
písemně do čtvrtka 3. března na adresu: Dagmar Holingerová, Šumavská 39, 400 11 Ústí n/L,
Tel: 47 277 2587, 777 176 203, 605 119 775, e-mail: jindra.holinger@volny.cz nebo do 9.00
hodin v závodní kanceláři v den konání závodu. Závodníci přihlášení do čtvrtka
a prezentovaní v pátek , budou losováni v pátek 4. 3. 201. Závodníci přihlášení v den konání
závodu budou do startovní listiny doplněni v pořadí, v jakém se přihlásí a budou mít vyšší
startovné.
/ v přihlášce uveďte případné složení rodinných týmů/.
prezentovaní 4. 3.
prezentovaní 5. 3.
Startovné:

členové SKI klubu Telnice
ostatní

20,- Kč
50 ,- Kč

50,100,-

Ceny:
závodníci na 1. – 3. místě v jednotlivých kategoriích získají tradiční specielní „TELNICKÝ
ROHLÍK“ a další hodnotné ceny od sponzorů závodu.
Závod je současně vypsán pro rodinné dvojice,věkový rozdíl musí být nejméně 20 let. Při
prezentaci nahlásí závodníci složení dvojic.Vyhodnoceny budou také sourozenecké dvojice,
manželské páry a rodinná trojice tří generací.
Časový program
pátek 4. 3.

17.00 – 19.00
19.00
sobota 5. 3.
7.30 - 9.00
9.00 - 9.50
10.00
13.00
19.00
Olympie /dříve Vestas/
Závodní kancelář :

sobota 5.3.
pátek 4.3.

prezentace
losování
prezentace
prohlídka tratě
start závodu
vyhlášení výsledků závodu
společenský večer pro účastníky závodu v chatě

„ SKI domky „ - domek „S“
„ SKI domky“ - domek „S“

Různé :
Závodníci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí.
Případné odvolání závodu bude sděleno do čtvrtka 3.3.2011 pouze přihlášeným
závodníkům na tel. číslo nebo mail uvedený v přihlášce, a bude zveřejněno na web stránkách
SKI klubu: www.ski-telnice.cz
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit závodní trať pro konání závodu v případě změny
sněhových podmínek.
Činovníci:

: Předseda org.výboru
Ředitel závodu
Sekretář závodu
Hospodář
Velitel tratě

Ing.Jindřich Holinger
MUDr.Jan Münster
Dagmar Holingerová
František Mudruňka
Tomáš Příhoda

Přehled dosavadních vítězů dvojic uskutečněných ročníků:
1986
1987
1988
1992
1996
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Hofman Stanislav
Mutl Alois
Příhoda Milan
Dlouhý Miloš
Škopek Jan
Schimmer Mirosl.
Schimmer Mirosl.
Schimmer Mirosl.
Dlouhý Miloš st.
Jurica Antonín st.
Škopek Jan

Hofman Radim
Mutl Martin
Příhoda Tomáš
Dlouhý Martin
Škopek Martin
Schimmer Jakub
Schimmer Jakub
Schimmer Jakub
Dlouhý Miloš ml.
Jurica Antonín ml.
Škopek Martin

_

2005
2006
2007
2008
2009
2010

Dlouhý Miloš st.
Neužil Jan
Mařík Pavel
Fér Martin st.
Dlouhý Miloš st.
Dlouhý Miloš st

Dlouhý Miloš ml.
Neužil Jiří
Mařík Jan
Fér Martin ml.
Dlouhý Miloš ml.
Dlouhý Miloš ml.

2010 – tři generace
Holinger Jindřich, Lemfeldová Radka, Lemfeldová Klára
manželské páry Neužil Jiří, Neužilová Jaroslava
sourozenci
Švarc Richard, Švarc Petr
Ing.Jindřich Holinger
předseda o.s. SKI klub Telnice

MUDr.Jan Münster
ředitel závodu

Ples sportovců
Ples sportovců se konal v sobotu 12. března 2011 od 20:00 hodin na sále v restauraci
Café Max.

Maškarní ples
Letos poprvé se na závěr plesové sezóny konal v Telnici maškarní ples. Pořádal ho
Rybářský klub Varvažov. Ples proběhl 2. dubna 2011 od 20:00 hodin na sále v Penzionu u
Zeleného stromu, namísto plánovaného sálu v Café Max. Vstupenka stála 120 Kč a masek se
sešlo opravdu hodně. První místo obsadila
Marfuša, na druhém místě se umístil čaroděj a třetí
skočila lesní víla.

30. dubna 2011 Pálení čarodějnic
První jarní akce pod širým nebem se vydařila. Pobavit se při příležitosti pálení
čarodějnice přišel rekordní počet účastníků. Někteří odvážlivci přišli i v maskách. Samozřejmě,
že největší počet čarodějnic a čarodějů byl z řad nejmladších účastníků. Ti se výborně pobavili
při všech soutěžích, za které dostali i malé sladké odměny. Poté byla zapálena čarodějnice i se
svojí knihou hříšníků. Jídla i pití bylo dostatek, počasí se vydařilo, tak se všichni bavili dlouho do
noci.

7. 5. 2011 Vítání občánků
Vítání občánků se poprvé konalo 7. května 2011 ve společenské místnosti v Domě
s chráněnými byty. Pan starosta Rudolf Fiala a paní Miloslava Mužíková za sociální komisi
přivítali 4 nové malé obyvatele Telnice: Tadeáše Líbu, Salmu Vlastu Bartoňovou, Ondřeje Šaška
a Martina Vyšatu.

7. 5. 2011 Uctění památky obětem 2. světové války

Pietní akt ke dni osvobození
Vážení občané,
zveme Vás tímto k tradičnímu uctění památky padlých za 2. světové války.
Pietní akt se bude konat u pomníku v předvečer osvobození
7.5.2011 od 11.30 hodin.

Těším se na společné setkání
starosta

Rudolf Fiala

14. 5. 2011 Dřevorubecké klání
Druhá květnová sobota patřila ve Varvažově milovníkům motorových pil. Soutěže
v řezání se účastnili čtyři soutěžící.

28. – 29. května 2011 Závody do vrchu

Telnice, 28. a 29. 5. 2011, komentář
Závodníci Českého mistrovství ZAV mají za sebou další závod, který zajistil k naprosté
spokojenosti všech AMK Osek. Ředitel závodu Vláďa Krejčí nemusel řešit žádné mimořádné
události, traťoví pořadatelé zodpovědně vykonávali svou práci a také jezdci svou
disciplinovaností přispěli k bezproblémovému průběhu závodů. Naštěstí se nevyplnila ani
nepříznivá předpověď počasí a tak opravdu mohou litovat ti, kteří z nejrůznějších důvodů
nepřijeli. Slabší účast byla jediným minusem závodů. Například Martin Čábela se po závodech
svěřil, že se mu do nějaké Telnice moc nechtělo, ale nakonec byl rád, protože našel jednu
z nejhezčích tratí, na kterých kdy startoval.
Tréninky a závody probíhaly celkem bez přerušení, jen párkrát se muselo zametat po
vymetení škarpy a téměř až do konce to vypadalo na víkend bez havárie. Bohužel v poslední
jízdě havaroval Láďa Klokočka, jemu se nic nestalo, auto si vyžádá důkladnější opravu. I po této
havárii byla trať rychle zprovozněna a závody rychle pokračovaly.
Jezdci i organizační tým Edda cupu odjížděli z Telnice nadmíru
spokojeni doufajíce, že spolupráce s AMK Osek bude pokračovat a
vyústí v další hezké a napínavé závody.
Zdroj: http://www.edda.cz/mscrdovrchu

4. června 2011 – Oslava dne dětí
Dětský den se kona 4. června 2011 u rybníka Oprám. Nejprve se děti pobavily v kině u
Pásma pohádek, pak je hasiči přivezli na parkoviště do Varvažova. Tam na ně čekala cesta plná
soutěží a úkolů v okolí rybníka. Na startu dostaly tašku na dobroty a odměny, lísteček a pitíčko
na posilnění. Během dne si mohly vyzkoušet jízdu na koni, na člunu a zastříkat si s pomocí
hasičů na cíl. Vrátily se zpět k parkovišti, kde si opekly páreček a dostaly nanuka.
Akce se povedla díky všem obětavým organizátorům a dobrovolníkům – i z řad úplně
cizích lidí. V letošním roce jsme se přiblížili svému rekordu a vydali jsme 112 lístků.

25. června 2011 - Pohár starosty obce Telnice

Je už dlouholetou tradicí, že fotbalový klub Spartaku Telnice pořádá turnaj starosty obce.
V prvním zápase se vždy střetávají vítězové předešlého ročníku, letos tedy FK Dobkovice a
Telnice, která vyhrála 4 : 3. Ve druhém utkání si zahrála družstva TJ Chlumec a FK Kostomlaty
s výsledkem 10 : 2. Do velkého finále tedy postoupili Spartak Telnice a Chlumec. V utkání
o 3. místo se střetla poražená družstva z dopoledních zápasů tedy FK Dobkovice a FK
Kostomlaty výsledkem 6 : 1. Utkání o 1. místo mezi FK Spartak Telnice a TJ Chlumec bylo velmi
vyrovnané, ale nakonec se fotbalisté z Chlumce stali držiteli ,,Poháru Starosty obce Telnice“.
Po celý den nám přálo počasí a tak i diváci, kterých bylo cca 50 muselo být spokojeno
s průběhem celého turnaje, který řídili páni rozhodčí Tachecí,Grupač a Poborský. V polovině
hracího dne bylo vedením klubu předáno
ocenění p.Kurtovi a p.Fialovi za dlouholetou
činnost pro klub. V turnaji byli oceněni
nejlepší střelci p.Vondráček z FK Dobkovic
a Ivan Kucík z Telnice oba s pěti brankami.
Cenu nejlepšího brankaře dostal p.Roman
Bayer z FK Kostomlat.

2. července 2011 – Automobilové závody do vrchu

30. července 2011 - UHELNÝ MUŽ

Ani deštivé počasí neodradilo soutěžící od účasti na druhém ročníku soutěže Uhelný muž
2011, odřekly jenom dva z přihlášených týmů. Kvůli dešti nepřišlo moc diváků, takže původně
ohlašované koncerty kapel byly zrušeny.
Navzdory nepřízni nebes se ale na Varvažovském rybníku závodilo v deseti disciplínách,
jako třeba rafting, přehazování uhlí z kolečka na kolečko, tahání klády do vrchu, zadržování
dechu pod vodou, plavba na kajaku, atd.

6. srpna 2011 - Neckyáda
Letošní neckyáda se opravdu povedla. Díky krásnému
počasí se přišlo podívat několik set diváků. Navíc bylo
k vidění i spousta závodníků, kteří pečlivě doma
připravovali své neobvyklé stroje na vodu. Jako každý
rok hodnotící komise měla pořádnou práci vybrat ty
nejkrásnější, nejoriginálnější a nejrychlejší plavidla.
Nakonec snad vyhrál úplně každý a odnesl si diplom a
cenu. Bylo také připraveno několik soutěží jak pro děti
tak pro dospělé. Každý tak mohl něco vyhrát. Soutěžilo
se v pojídání melounů, koláčů a také nově v okusování
jablek.

27. srpna 2011 - Turnaj v nohejbale
V sobotu se u Bistra Bažino konal již po
několikáté turnaj v nohejbale. Deštivé počasí
a zima naštěstí neodradilo účastníky, kteří
předvedli dobré sportovní výkony. Přihlásilo
se 11 týmů. Nakonec ve finálním propršeném
zápase se dokopal k vítězství tým Bažina, za
který kopali Petr Čečrle, Milan Džurban a Jan
Černý. Pro první tři víteze byly pochopitelně
připravené hodnotné ceny a medaile. Pro
prvního putovní pohár.

3. září 2011 - Závody automobilů do vrchu – točna autobusu – Nakléřov

1. října 2011- Oprám – závod všestrannosti

V sobotu 1. října se konal už 23. ročník závodu požární všestrannosti na Oprámu ve Varvažově.
Snad poprvé se vydařilo pěkné počasí, a tak se přišlo podívat i dost příznivců hasičských závodů.
Samozřejmě nechyběli pozvaní němečtí hasiči. Dohromady se zúčastnilo 49 týmu ve třech
kategoriích. Odměnou pro celkového vítěze bylo jako každý rok živé prasátko.

8. října 2011 - Telnický lesní běh
V sobotu 8. října se na běžeckém areálu Ski centrum Adolfof konal 51. ročník
Telnického běhu.

Gratulujeme k vítězství v kategorii starších žákyň Báře
Heřmánkové, obyvatelce naší obce!!!!!

19. listopadu 2011 –
Pyžamový ples

26. listopadu 2011 Zahájení lyžařské sezóny v zimním středisku

4. prosince – Mikulášská nadílka
Obec jako pokaždé zajistila od 15.00 hodin v telnickém kině promítání pásma pohádek pro
nejmenší a od 16.15 hodin se díky Sboru dobrovolných hasičů na sále v Penzionu U zeleného stromu
rozběhl večer plný soutěží a her. Všechny děti, které na tradiční Mikuláškou nadílku do Telnice dorazily,
dostaly soustu drobných cen a pamlsků.

Setkání seniorů

31. prosince 2011 - Tradiční silvestrovský velký rej masek v Lyžařském středisku

30.12.2011
Během
noci
a
dnešního dne napadlo
10 cm nového sněhu
a tak je Telnice opět v
bílém. V provozu jsou
stále vleky Rudný,
Cvičná Louka a Meva.

Meva poslední den v roce
ožila již tradičně karnevalem na
lyžích!! Soutěž o nejlepší masku
roku 2011 byla zahájena ve
13.00. Masky lyžovaly zadarmo.

Setkání u vánočního stromečku
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7. Školství

Mateřská škola Telnice
Jedinou školou v obci je mateřská škola.
Kapacita MŠ je 22 dětí předškolního vzdělávání, součástí je školní jídelna a vyučovacím
jazykem je jazyk český.
Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti
předškolního věku. Provozní doba je stanovena od 06,00 hodin do 16,00 hodin.
Zaměstnanci MŠ:
VALTOVÁ Věra
ARNAUTOVSKÁ Ivana
DUBNOVÁ Lenka
ZÁSTĚROVÁ Alena

ředitelka mateřské školy
učitelka
vedoucí stravovny, ekonom
kuchařka, uklizečka

INFORMACE PRO RODIČE – ZÁPIS 2011-2012
A) KRITERIA PRO PŘIJETÍ
V případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přesáhne stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, budou přihlášky posuzovány dle následujících kritérií:
1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo dítě s odkladem školní docházky,
mající trvalé bydliště v obci a spádové oblasti.
2. Dítě, které dovrší do 31. srpna v roce zápisu věku tří let, bude docházet celodenně a má trvalé
bydliště v obci a spádové oblasti, s upřednostněním starších dětí.
3. Dítě zaměstnané matky samoživitelky, nebo dítě v péči zaměstnaných pěstounů, kteří mají dítě
svěřeno do pěstounské péče a dítě bude docházet celodenně a má trvalé bydliště v obci a spádové
oblasti.
4. Dítě, jehož rodiče (zákonní zástupci) jsou zaměstnaní, dítě bude docházet celodenně a má trvalé
bydliště v obci a spádové oblasti.
5. Ostatní děti. Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit všechny změny v osobních datech dítěte, změny
telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny a změnu bydliště.
B) PRVNÍ VSTUP DÍTĚTE DO MŠ
Obuv na přezutí – bačkory s pevnou podrážkou a plnou patou (z bezpečnostních důvodů
nedoporučujeme pantofle).
Oděv na hry ve třídě – např. kalhoty, legíny, punčocháče, triko, děvčátka mohou mít sukýnku
nebo zástěrku.
Oděv pro hry na školní zahradě – např. tepláková souprava a starší obuv (dle ročního období).
Oděv na odpolední odpočinek – pyžamo nebo noční košilku. Vždy v pátek si je nosí děti domů –
o kontrolu a výměnu se starají rodiče (zákonní zástupci).

Náhradní oblečení do sáčku – spodní prádlo, triko, punčocháče, ponožky, případně tepláky či
slabé kalhoty.
Zubní kartáček, zubní pastu a hřeben.
Papírové kapesníky.
Děti, které si věci nepoznají, je budou mít řádně označené (např. podepsané, nakreslené značky).
Prosíme rodiče, nedávejte dětem do MŠ cenné věci (prstýnky, řetízky, peníze, nezajištěné náušnice).
Za jejich ztrátu nemůžeme ručit.
C) ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 250,00 Kč měsíčně na jedno zapsané dítě v mateřské škole
D) CENA STRAVNÉHO
Na mateřské škole je cena stravného stanoveno ve výši :
strávníci 3 – 6 let
přesnídávka
oběd
svačina
celkem

strávníci 7 -10 let
6,00 Kč
6,00 Kč
14,00 Kč 16,00 Kč
6,00 Kč
6,00 Kč
26,00 Kč 28,00 Kč

Dítě je zařazeno do věkové kategorie strávníka ve školním roce, kdy dovrší daného věku a školní
rok je stanoven od 1. 9. stávajícího roku do 31. 8. následujícího roku.

Další mateřské školy v nejbližším okolí jsou
v sousedním Chlumci, a to MŠ Pod Horkou a MŠ
Pohádka.
Děti s povinnou školní docházkou dojíždějí do
základních škol v Chlumci a Ústí nad Labem.
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8. Sociální a zdravotní
záležitosti

Lékařská péče
V obci je zajištěna lékařská péče pro dospělé v ordinaci MUDr Malenčíka:
Každý týden v pondělí od 13.00-15.00 hod.
Nejbližší ordinace pro děti a dorost je v Chlumci, kde ordinuje MUDr. Jana Sudková,
druhým nejvíce využívaným dětským lékařem je MUDr. Vladimír Holý v Libouchci.
V odpoledních hodinách je možné navštívit LSPP, která ordinuje ve všední dny od 18,00
- 21,00 hod tel: 472 778 335, v so a ne a ve svátek 9,00 hod -20,00 hod. V budově DK
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem ( na LSPP se střídají všichni PLDD z Ústeckého kraje ).
Chlumec
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7,30-11,00
7,30-11,00
7,30-11,00
7,30-11,00
7,30-11,00

14,00-15,30 preventivní prohlídky a očkování

13,00-15,30 kojenecká poradna

7,30-8,00 odběry, inhalace, měření TK - výkony prováděné sestrou.
Všichni pacienti mohou navštěvovat obě ordinace, třebaže " kartu " mají jen v jedné. Pracujeme
na PC, všechna data máme k dispozici v obou ordinacích.

Libouchec-Jílové
Pondělí Jílové 7,15-7,30 odběry
7,30-9,30 nemocní
pacienti,kontroly
nemocných
Úterý Libouchec 7,00-7,30
odběry
7,30-9,30 nemocní
pacienti,kontroly
nemocných
Středa Jílové 7,15-7,30 odběry
7,30-9,30 nemocní
pacienti,kontroly
nemocných
Čtvrtek Libouchec 7,00-7,30
odběry
7,30-9,30 nemocní
pacienti,kontroly
nemocných
Pátek Libouchec 7,00-7,30
odběry
7,30-9,30 nemocní
pacienti,kontroly
nemocných

Libouchec 10,30-12,30
nemocní
pacienti,kontroly
nemocných
Jílové 10,30-12,30
nemocní
pacienti,kontroly
nemocných

Libouchec 13,30-16,00
pozvanípacienti,prevence,očkování

Libouchec 10,30-12,30
nemocní
pacienti,kontroly
nemocných
Jílové 10,30-12,30
nemocní
pacienti,kontroly
nemocných

Libouchec 13,30-15,00
kojenecká poradna

Jílové 10,30-12,30
nemocní
pacienti,kontroly
nemocných

Jílové 13,30-16,00
pozvaní
pacienti,prevence,očkování

Jílové 13,30-15,00
kojenecká poradna
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9. Počasí

Lednové počasí nás dost potrápilo. Přívaly sněhu byly ohromující. Odklizený sníh ze
silnic nebyl už kam dávat, proto byl nakonec nahrnut do potoka podél silnice na Zadní Telnici.
Toto počasí vyhovovalo snad jen lyžařům. V lyžařském středisku bylo stále plno návštěvníků.

Náhlé oteplení a deště v jednom týdnu způsobiliy bleskové povodně. Během pátku 14. ledna

hladina Labe v Ústí nad Labem prudce stoupala a zaplavila opravovanou část Přístavní ulice. Byl
vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity.

Povodňová komise města rozhodla poprvé o postavení protipovodňové stěny na Střekovském
nábřeží. Hladina Labe kulminovala ve výšce 753 m.

I Varvažovský rybník byl najednou plný. Hladina dosahovala až k vzrostlým stromům na „pláži“.

Lidovky.cz, dne 25. února 2011:
Ústecko se dusí.
Továrny musí omezit výrobu, lidé by neměli vycházet.
ÚSTÍ NAD LABEM - Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji se výrazně zhoršila. Meteorologové kvůli
smogu vyhlásili signál regulace. Největší znečišťovatelé tak musí omezit výrobu, staří lidé a děti
by měli omezit pobyt venku. Informoval Český hydrometeorologický ústav.
Signál regulace vyhlašují meteorologové, když na některé z měřících stanic překročí
čtyřiadvacetihodinová koncentrace polétavého prachu 150 mikrogramů na metr krychlový.
Povolený denní limit prašného aerosolu je 50 mikrogramů na metr krychlový.
V březnu konečně přišlo jaro a nejen v kalendáři, ale i venku. Během chvíle roztál sníh a
sluníčko už vytahovalo ze země první trávu a kytičky. Ovšem v lyžařském středisku na Zadní
Telnici bylo sněhu stále dostatek, a tak když měly ústecké děti první týden v březnu jarní
prázdniny, sjezdovky byly stále plné. Lyžařská sezóna byla ukončena 22. března 2011.
Příjemmné jarní teploty v dubnu vystřídal sníh. Ještě 30. dubna proběhlo pálení
čarodějnic za celkem teplého počasí. První týden v květnu se ovšem citelně ochladilo a místy
padal i sníh. Ranní teploty klesly až k mínus 4 stupňům.
31. května se prohnala nad naší oblastí prudká bouřka.
Ústecký deník 1. 6. 2011:
Ústí nad Labem - Prudká bouře, která se Ústím v úterý večer prohnala, někoho mohla děsit,
někoho rušit při spánku – a někdo během ní dobře využil své příležitosti. Takto na tu smršť,
respektive na to co jí předcházelo, vzpomíná Miloslav Zachar z Krásného Března, autor snímku
bouřky.

Letní počasí bylo celkově velmi proměnlivé. Střídaly se slunečné dny s těmi deštivými, a
to takovou rychlostí, že ani jeden týden v kuse nevydrželo stálé počasí. Teprve poslední týden
v srpnu přišly tropické dny a teploty celý týden stoupaly až nad 30 stupňů.
Po nepěkném prázdninovém počasí přišlo
krásné babí léto. Celé září a začátek října bylo
opravdu nádherně. Některé týdny v září se
dokonce zapsaly do nejteplejších dní v roce.

Obecní úřad Telnice

Pohled na Ústí nad Labem

První listopadové dny zahalily nížiny do mlhy. Silná inverze a tím zvýšené koncentrace
škodlivin přinutily meteorology v pondělí 14. listopadu vyhlásit v Ústeckém kraji regulaci pro
velké zdroje znečištění. Samozřejmě, že horní část naší obce v těchto dnech zaznamala
nádherné slunečné počasí. Proto každý, kdo si chtěl užít čerstvého vzduchu a slunečných
paprsků, musel vyrazit směrem do hor.

Inverze v Ústí nad Labem

Pohled na Krušné hory

Pohled na sjezdovku v Telnici

Zimní počasí se ukázalo až 5.12. na Mikuláše, když se v Telnici objevil konečně sníh.
Největší radost z toho
měl samozřejmě Ski areál
Telnice. První technický sníh
byl již poslední listopadový
týden
cvičně nastříkán na
Cvičnou louku. V týdnu od
5. prosince se již připravuje
intenzivní výroba technického
sněhu a když k tomu ještě něco
napadne, pak by se již v
nejbližší době mohlo začít v
Telnici lyžovat!

30.12.2011
Během noci a dne napadlo 10 cm nového sněhu a tak je Telnice opět v bílém.

Kontrola kvality vody v letní sezoně 2011 na Oprámu ve Varvažově, kterou provádí KHS Ústí
nad Labem:
Legenda:
voda vhodná ke koupání
voda vhodná ke koupání se zhoršenými
smyslově postižitelnými vlastnostmi
zhoršená jakost vody
voda nevhodná ke koupání
voda nebezpečná ke koupání
X
měření nebylo provedeno
Datum
Hodnocení
Poznámka
16.5.2011
snížená průhlednost vody
30.5.2011
ojedinělý výskyt sinic
13.6.2011
ojedinělý výskyt sinic
27.6.2011
zvýšený obsah fytoplanktonu, zaznamenána
přítomnost sinic v množství pod limitem 1.
stupně
11.7.2011
Zaznamenána přítomnost sinic v množství pod
limitem 1. stupně, snížená průhlednost vody
25.7.2011
Zaznamenána přítomnost sinic v množství pod
limitem 1. stupně, snížená průhlednost vody
8.8.2011
Zaznamenána snížená průhlednost vody,
překročená limitní hodnota v ukazateli
enterokoky, ojedinělý výskyt sinic. Mírně
zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních
problémů při vodní rekreaci.
22.8.2011
Zaznamenána přítomnost sinic v množství pod
limitem 1. stupně, snížená průhlednost vody.
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10. Pohyb obyvatelstva

Přistěhovalí
V letošním roce se do naší obce přistěhovalo 47 nových spoluobčanů.

Odstěhovalí
Z Telnice se odstěhovalo 39 lidí.

Narození
V roce 2011 Telnici přivítala 4 nové občánky.

Zemřelí
Letos Telnici opustilo 6 občanů.

Nové domy
Telnice se rozrostla o 2 nové rodinné domky.

Dle sčítání lidu, domů a bytů bylo k 26. březnu 2011 měla obec Telnice 733 obyvatel:
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11. Různé

Cvičení záchranářů na Varvažovském rybníku

Ústecký deník, 10. června 2011:
Varvažov: Šel pro olej do transformátoru
Dosud neznámý super hlupák zvaný též pachatel v průběhu noci dne 10. června v obci Varvažov
odcizil z transformátoru 160 litrů oleje. Zlodějskému hlupákovi bylo úplně jedno, že olej
transformátor ochlazuje. Krádeží oleje způsobil jeho znehodnocení a dvaceti rodinným domům
vyřadil z provozu elektrickou energii. Celková způsobená škoda dosahuje 113 tisíc korun. (ro)

Dopravní nehoda cisterny v Ústí nad Labem
V sobotu 25. června 2011 došlo v Ústí nad Labem na křižovatce na Předmostí k dopravní
nehodě cisterny převážející kafilerní tuk. Mazlavá hmota vytekla z cisterny na vozovku a
kanalizací se část dostala do řeky Labe. Silnice se stala okamžitě nesjízdná, křižovatka musela
být uzavřena. Ve středu města tak nastal dopravní kolaps, protože křižovatka je jednou
z nejvytíženějších v Ústí nad Labem. Asi 10-ti centimetrovou vrstvu mazlavé hmoty nešlo
odstranit jinak než odfrézováním. Křižovatka byla zprovozněna až po víkendu.

Ústecký pivovar končí, vařit se bude jen ve Velkém Březně
21. září 2011 16:46
Společnost Heineken se rozhodla spojit dva pivovary, které vlastní na Ústecku. Piva
Zlatopramen a Březňák se budou vařit jen ve Velkém Březně. Pivovar v Krásném Březně skončí.
Vedení společnosti uklidňuje, že piva Zlatopramen i Březňák budou i nadále odlišná, zachovají si
receptury i ingredience.

Zdroj: http://usti.idnes.cz/

Ústecký půlmaraton
V neděli 18. září se v Ústí nad Labem konal první ročník Ústeckého půlmaratonu.
Vítězem se stal Keňan Philemon Limo, který doběhl v rekordním čase 1:00:58.

Sportovní úspěchy Báry Heřmánkové
Bára Heřmánková je členkou Atletického clubu AC Ústí nad Labem, této sportovní činnosti se
věnuje již tři roky pod trenérkou Simonou Gunarovou. Během této doby závodila na mnoha
sportovních soutěžích. V současnosti je zaměřena na běh na středních tratích především na
300 m, 800 m a přespolní běhy. V roce 2011 získala v těchto disciplínách hezké výsledky, na
základě těchto výsledků byla nominována na Olympijské hry dětí a mládeže v Olomouci jako
reprezentantka Ústeckého kraje v disciplíně 300m. Dalšími úspěchy, kterých Bára dosáhla, jsou:
1. místo Telnický lesní běh 2000 m v 51. Ročníku pořádaném SKP Sever na Adolfově,
2. místo běh 1300 m zámeckým parkem v Klášterci nad Ohří pořádaném Atletickým oddílem TJ
Klášterec nad Ohří,
1. místo přespolní běh 900 m Velká Žatecká pořádaném Atletický klub Žatec,
2. místo v krosu 1298 m v přeboru Ústeckého kraje pořádaném Ústeckým atletickým svazem,
3. místo 60 m překážek v přeboru Ústeckého kraje
2. místo 1500 m v přeboru Ústeckého kraje pořádaném Athletic Club Ústí nad Labem.
V rámci své sportovní činnosti se účastní i závodů SDH Telnice, kdy ji atletická příprava pomáhá
dosahovat i dobrých výsledků.

Ústí zdraží jízdné
Ústecký Dopravní podnik zvýší od prosince ceny jízdného. U jednorázové jízdenky si cestující
připlatí o tři koruny více, u půlročního kuponu to bude až o 600 korun. Představenstvo
společnosti rozhodnutí odsouhlasilo minulý týden, primátor města Vít Mandík i radní Arno
Fišera však byli při hlasování proti.

Ústecká MHD (ilustrační snímek) | foto: Martin Adamec, MF DNES
Jízdné v ústecké MHD
jízdenka
základní
celodenní
týdenní
měsíční
čtvrtletní
půlroční
roční

dnes
15
65
130
410
1 060
1 985
3 710

nově
18
80
195
535
1 395
2 570
4 854

Třídenní návštěva prezidenta ČR s manželkou v Ústeckém kraji 18. - 20. října 2011

Filmování u Bistra Bažina
V sobotu 22. října 2011 proběhlo u bistra Bažina natáčení do filmu Kriminálka Anděl.

