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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY
Vážení spoluobčané,
opět tu máme konec roku, období, kdy každý z nás hodnotí uplynulý rok, co se povedlo a naopak, co se
nepovedlo. I já musím zhodnotit rok 2015 v naší obci. Musím začít poslední velkou kulturní akcí, která se
díky Spolku pro obnovu památek a podporu kulturních tradic obce (dále jen „Okrášlovací spolek“)
uskutečnila v našem kostele. Jsem rád, že se podařilo upravit kostelík alespoň do stavu, kdy jsme schopni
tam něco podobného uskutečnit. Výstava betlémů byl určitě velmi dobrý nápad, jak otevřít dveře kostela
všem občanům a samotný koncert Chlumeckého dětského a Chlumeckého pěveckého sboru byl asi nejen pro
mou osobu jeden z největších zážitků letošních vánoc. Letošní předvánoční období bylo nabito i dalšími
akcemi jako Mikulášská nadílka, vánoční dílničky a určitě nesmím zapomenout na „dušičkový rej“, který se
uskutečnil začátkem listopadu u nádraží. Bohužel ještě dnes mě mrzí, že Správa železničních dopravních
cest nebyla schopna zajistit příjezd vlaku z Děčína a doufám, že v roce 2016 budeme schopni uspořádat
společně s obcemi na „Kozí dráze“ akce jako byl v uplynulém roce masopust nebo Den záchranářů.
Konec prázdnin byl ve jménu spolupráce - spolupráce mezi Telnicemi. Poslední srpnový víkend jsme přijali
pozvání zastupitelstva moravské Telnice. Návštěva byla velmi příjemná a doufám, že spolupráce mezi
oběma Telnicemi bude i nadále v tak veselé náladě.
Zmínit ale hlavně musím i investiční výdaje v roce 2015. V letošním roce se podařilo, i když z úvěru,
zrekonstruovat tři obecní domy, a to Varvažov 87, Varvažov 92 a Telnice 11. Dále určitě musím zmínit
rekonstrukci hřiště u domu Varvažov 87 a určitě vybudování nového hřiště u domu Telnice 83. V posledním
bodě musím ale zmínit rekonstrukci památek. I když občas poslouchám, že jsou zde potřebnější investice
než památky, tak můj názor je opačný. Památky jsou naší historií a vzpomínkou na naše předky. Neměli
bychom dopustit, aby tyto památky byly v havarijním stavu jako varvažovská kaplička. Varvažovská
kaplička, která v současné době prochází rekonstrukcí, měla ještě v létě propadlou střechu a rekonstrukce
byla nezbytná. Na tuto opravu jsme dostali příspěvek (dotaci) od Ministerstva pro místní rozvoj. Za největší
úspěch, i když velikostně nejmenším, považuji znovupostavení varvažovského křížku. Tento křížek byl
bohužel před několika lety zbořen a v letošním roce se vrátil na své místo.
V investicích do naší obce bychom rádi pokračovali i v dalších letech. Jen krátce bych rád nastínil další
záměry vedení obce. Určitě musím zmínit další rekonstrukci bytových domů, kdy poslední zastupitelstvo
obce schválilo zpracování projektů na 3 další domy. V současné době je také vypsána výzva k předkládání
nabídek na projektovou dokumentaci muzejního areálu na „Staré poště“, na kterou jsme obdrželi dotaci
od Krajského úřadu Ústeckého kraje. Samozřejmě i v dalších letech bychom rádi našli vhodné dotační
prostředky na vybudování hřišť, ale nyní hlavně pro mládež ve věku 12 – 18 let. V poslední řadě nesmíme
zapomínat na opravu další památky, a to našeho kostela.
V loňském čísle tohoto zpravodaje jsem informoval, že jsme založili obecní facebook
(https://www.facebook.com/obectelnice). V letošním roce jsme si připravili také jednu novinku, a to
elektronický zpravodaj, ve kterém budeme informace dávat častěji než jednou za půl roku. Od 01.01.2016
se můžete těšit na více informací na stránkách www.telnickyzpravodaj.cz.
Na závěr mi dovolte, abych nejdříve poděkoval všem, kterým není jedno, kde žijí, za spolupráci. V prvé řadě
všem zastupitelům, členům výborů a komisí, členům organizací v naší obci (SDH, Okrášlovací spolek
a další), ale hlavně drobným podnikatelům, kteří jsou vždycky připraveni na zavolání obci pomoci
s jakýmkoliv problémem, který zrovna máme.
Vám a Vašim rodinám přeji hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2016.
Ing. Jan Doubrava, starosta
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NÁVŠTĚVA
MORAVSKÉ TELNICE
O víkendu 29. - 30. 8. 2015 jsme po dlouhé době navštívili naši partnerskou
moravskou Telnici v čele s naším starostou Janem Doubravou. Autobus dobře
naladěných spoluobčanů dorazil nejprve na sokolnickou půdu zdejší rozvodny,
kde pro nás bylo připraveno ubytování včetně snídaně. Po velmi milém uvítání
pana starosty a místostarostky obce jsme se vydali do centra Telnice, odkud
jsme šli do Bezpečné dětské zahrady v Růžové ulici, kde jsme společnými
silami zasadili přivezený červený buk. Ten byl ihned po zasazení zalit
odstátou vodou a na naše přání také trochou té slivovice…
V Orlovně byl pro nás připraven slavnostní oběd, kterého se zúčastnili i další
místní zastupitelé obce. Po dobrém obědě jsme se v hojném počtu zúčastnili
programu Dne pro celou rodinu. Jeho ústřední myšlenkou bylo oslovit celé
rodiny, a že se to skutečně podařilo, svědčil počet zúčastněných rodin.
Po skvělém vystoupení Malých kašpárků z Kyjova alias Kašpárek v rohlíku
Revival, se vytvořené rodiny vydaly podle pokynů okružní procházkou
centrální částí Telnice. Tam na nás čekalo plnění různých úkolů, u kterých
jsme se často i dost zasmáli. První stanoviště bylo „Pod topoly“, zde jsme
zazpívali jako celá rodina, druhé u pana „mlynáře“ na nás
čekal pan Martin Zehnal z Hrušek se svými cyklokuriozitami.
Údiv a úžas mnohých z nás způsobily ony až neuvěřitelné
tvary strojů, kterým by se už možná ani nedalo říkat bicykl.
Poté naše kroky zamířili na stanoviště u rybníka, kde na nás
čekala provazolezecká disciplína. Zde dokonce došlo ke
kreativní úpravě pravidel hry a mnozí z nás se pustili do
oběhnutí rybníka namísto chůze po laně. Další stanoviště na
nás čekalo v Bezpečné dětské zahradě, kde úkol zněl jasně:
naznačenou opičí dráhou vyslat nejmladší členy rodiny a za
pomocí těch starších ji co nejdříve dokončit. Ve stínu
košatých ořechů na nás čekalo občerstvení, které v parném
dni přišlo vhod. V babičkovském křesle s moc dobrými
perníčky na nás čekali úkoly na motivy knihy Paní Láryfáry a
děti si mohly „vyrobit“ velké bubliny. Bylo to velice pěkné
posezení, člověk by seděl dál a poslouchal krásně čtené úryvky z již jmenované knihy….ale….čekaly na nás další úkoly
a tak jsme se vydali směrem ke školní zahradě. Tam jsme si mohli všichni vyzkoušet pétanque, někteří z nás drželi
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stříbrné koule poprvé v životě. Poté jsme se vydali zpět do areálu Sokol,
kde na nás čekali napoleonští vojáci s připravenou šavlí a hodnotili
umění i odvahu každého, kdo se s nimi pustil do souboje. Za své
soutěžní snažení mohli účastníci získat u obecního stánku spoustu
krásných reklamních předmětů obou Telnic.
Finále celého odpoledne se blížilo a na házenkářském hřišti se již
rozcvičovali jak naši reprezentanti, tak i reprezentanti moravské
Telnice. Toto exhibičního utkání v házené proti reprezentantům oddílu
házené Sokola Telnice řídil pan rozhodčí spravedlivě a po vyrovnaném
výsledku došlo ke střelbám, ve kterých jsme uspěli a tak jsme si večer
mohli s velkou radostí převzít zpět putovní pohár.
Po večeři v Orlovně následoval společný večer ve velkém sále, kde pro
nás všechny byl připravený večerní program. Za libého zvuku mladé
kyjovské cimbálové muziky Friška se v sále odehrávala setkání
po dlouhých letech, ale i navazování nových přátelství. Obě Telnice se
zúčastnili vědomostní soutěže, kde si navzájem připravili naučné otázky
o obou obcích. Ve stejném složení pak za odměnu mohli degustovat
deset vzorků moravských vín a odhadovat jejich odrůdu. Večer pak
pokračoval tancem a poslechem skvělé hudby a nesl se ve jménu
přátelské a pohodové atmosféry.
Druhý den po snídani jsme navštívili multimediální expozici památníku Mohyla míru. Kaple byla bohužel uzavřena
z důvodu rekonstrukce a tak jsme se kochali krásným výhledem do krajiny. Po návratu do Telnice jsme před obědem
ještě stihli procházku obcí, navštívili jsme ulice V dědině a Růžová, kde byla plánovaná zastávka u Konečných. Tam
na nás čekala ochutnávka vynikajícího tekutého, původem ovocného pohoštění. Poté jsme zamířili opět na Orlovnu,
kde na nás čekal chutný oběd. Před Malou napoleonskou bitvou jsme se stihli vyfotit u kamene (slídovec), který jsme
na přání pana Ladislava Kořalníka přivezli z naší Telnice. Před samotnou bitvou položil náš starosta Jan Doubrava
s místostarostkou moravské Telnice Pavlou
Chovancovou věnec na uctění památky
u pomníku Kopjafa. Při této příležitosti
tradičně přidali vojenské písně Žatčanstí
mužáci, poté průvod pokračoval k Božím
mukám Na Lopatě, kde uctil památku obětí
bitvy Tří císařů také místní starosta
František Kroutil. Po čestných salvách
vojáků v dobových uniformách a zpěvu
mužáků pokračoval program malou bitvou
inspirovanou bitvou u Znojma, která
naproti té u Slavkova dopadla nerozhodně.
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Kalendářní rok se rychle krátí, ale ten školní, v naší školičce, je v podstatě teprve na začátku. Po letních
prázdninách si stihli na školku a hlavně dopoledne bez maminky zvyknout i noví kamarádi. I přesto, že jsme
na začátku školního roku, zažili jsme toho spoustu. Některé akce se konaly přímo v naší školce se mnou
nebo mými kamarády skřítky, jako například: Podzimníčkova kouzla, Šiškovaná a Pozor na skřítku Rýmičku.
Na jiné akce jsme přizvali i rodiče a jiné rodinné příslušníky, příkladem jsou táborák na školní zahradě
a lampiónový průvod. Někdy pro nové zážitky musíme odjet ze školky úplně pryč - pravidelně jezdíme do
keramické dílničky a ti nejstarší navštívili i Základní školu v Chlumci. Posledním příkladem jsou ty dny, kdy
přijede někdo na návštěvu k nám. Jezdí za námi loutkové divadlo a letos přijel i pan kouzelník.
Nejkrásnější období nastává před vánočními
svátky. U nás vše začalo výrobou ozdob
na vánoční strom a betlému na jejich výstavu
v místním kostele. Jednoho dne nás přišli
vystrašit dokonce čerti. Naštěstí s nimi přišel i
hodný anděl a spravedlivý Mikuláš a tak nám ze
školky nikoho neodnesli. Ale jak já jsem se bál.
Kdybyste věděli, jak jsou v Telnici šikovné
dětičky. Naučily se spoustu písniček, k nim umí
i tanečky a některé doprovází i hudebními
nástroji. Tím šly potěšit babičky a dědečky
do místního domu s chráněnými byty. Setkání
našich nejmladších s našimi nejstaršími
doprovázelo zdobení perníčků, které si děti
mohly odnést domů. Jak znám děti, tak je už
všechny snědly.
K Vánocům patří spousta tradic a zvyků.
O spoustě z nich jste se dozvěděly při návštěvě
skanzenu v Zubrnicích.
Tradičním zakončením kalendářního roku
s nádechem té správné vánoční atmosféry jsou u nás vánoční dílničky s rodiči. Děti předvedou i svým
blízkým krátké vystoupení, společně posedíme u čaje, kávy a cukroví a při poslechu koled si vyrobíme
drobnost na vánoční stůl.
Jak já se na Vánoce těším, až přijdu zpět do svého domečku v lese a strávím je se všemi svými přáteli
skřítky. Jen Zimníček dostane za vyučenou, že opět zaspal se sněhovou nadílkou.
S přáním krásných a klidných Vánoc se s Vámi loučí
skřítek Telníček
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Vážení čtenáři zpravodaje, málo kdo z naší obce ví, že již po 55 se konal v Zadní Telnici na Adolfově veřejný
závod v přespolním běhu. Celou akci pořádá SKP Sever Ústí nad Labem, oddíl lyžování z pověřením KSL
Ústeckého kraje.
Letošní závod proběhl 3. října a bylo to prima, svítilo sluníčko, děti pouštěly draky a sešlo se spousta
závodníků, od těch nejmenších, až po muže a ženy. Účast byla velká. Přihlášených bylo 205 sportovců,
odstartovalo 204 závodníků, klasifikovalo se 203 závodníků. Na tyto závody jezdíme již 8 let a sportovců
stále přibývá. Z naší obce se za dobu pořádání účastnili, Honza Matiáš, Jiří Konečný, rodina Ryjáčkových
a Bára Heřmánková. Pokud jsme na někoho zapomněli, tak se omlouváme. Atmosféra je vždy napjatá,
všichni fandí, a podporují sportovce na náročné trati.
Tímto všechny zveme i na další 56. ročník v roce 2016. Zúčastnit se může každý, kdo rád sportuje.
Občané Telnice manželé Jaromír a Soňa Heřmánkovi
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Zprávy z Domu s chráněnými byty
Vážení a milí čtenáři Telnického zpravodaje,
ráda bych Vás informovala o dění v našem Domě s chráněnými byty.
Od nového roku se v našem domově událo mnoho akcí, jako jsou oslavy narozenin, posezení se starostou
Ing. Janem Doubravou, velikonoce s dětmi místní mateřské školky, beseda s profesionálními hasiči, pálení
čarodějnic, výlet do Senátu PČR, olympiáda seniorů, oslava dne seniorů, burza nepotřebného oblečení,
halloweenské posezení, námětové cvičení a nácvik evakuace z hořící budovy s profesionálními hasiči,
příprava na podzim a tvoření výrobků z přírodního materiálu.
V prosinci jsme se připravovali, na akci Česko zpívá koledy, která byla 9. 12. 2015 od 18,30 hod. u altánu
v našem domově, 11. 12. 2015 na vánoční besídku s dětmi z naší školky a na závěr jsme měli 21. 12. 2015
vánoční posezení u stromečku při dobrotách a sklence dobrého pití.
Tímto bych ráda poděkovala všem, kteří mi při akcích pomohli a přispěli sponzorskými dary.
Přeji všem mnoho dobrého v roce 2016.
Vedoucí domova Soňa Heřmánková
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Jistě jste si všichni všimli, že u pruského pomníku byl postaven
nový kamenný kříž. Jeho slavnostní odhalení a posvěcení se
konalo12. prosince letošního roku. O tomto kříži se v poslední
době již několikráte psalo v tisku a na internetu. Proč mu byla
věnována taková pozornost? Tak krátké shrnutí.
Kříž nechal na svém poli v roce 1808 postavit varvažovský sedlák
Franz Hanschel. Zatím se nám nepodařilo zjistit, co jej k tomu
vedlo. Jediné co víme s určitostí je, že kříž byl společně s cestou
mezi Teplicemi a Petrovicemi jedinou stavbou, která zde stála
v době bitev v roce 1813. Vždyť i Stará pošta byla postavena až
v roce 1817, stejně jako pruský pomník. Kříž přečkal s drobným
poškozením obě bitvy z roku 1813, stavbu silnic a jejich
rozšiřování z důvodu důlní činnosti a tramvajové dopravy. Jeho
zánik způsobila banální nehoda s traktorem v 70. letech
20. století. Kříž jakoby zmizel z povrchu země. Na jaře 2015 se mi
podařilo nalézt dobové fotografie varvažovského kříže pomocí
kterých jsem pískovcové bloky identifikoval. Jednalo se o spodní
polovinu kříže. Jeho horní část byla nalezena v červenci během
úklidu kostela sv. Josefa. Pak následovalo jednání s kameníkem
Josefem Sotonou, který celý kříž vyčistil, opravil a usadil na
původní místo.
Po opravě a odhalení kříže se může zdát, že spodní část nějak nepatří k té horní. A ono zdání neklame. Spodní
pískovcová část je z našeho místního pískovce, který se těžil v lomu mezi Telnicí a Knínicemi. Tento pískovec je
pozůstatek druhohorního křídového moře, které se v naší lokalitě rozlévalo. Oku pečlivého pozorovatele tak
neuniknou otisky mušliček v pískovci. Horní část – kříž s plastikou Krista pochází z pískovce mšenského, který se pro
tyto účely dodnes využívá.
Zároveň během opravy bylo zachováno poškození kříže z bitev. Toto poškození tvoří stopy po koulích s pravidelnými
prasklinami ve tvaru slunečních paprsků. Vše je jakoby symbolické, sluneční paprsky nám krásně zářily i 12. prosince,
kdy mlhavé podzimní dny byly prozářeny a počasí nám připadalo spíše jarní.
Před odhalením jsem jen krátce pronesl, že kříž je první památkou
obnovenou na Telnici, ale ne poslední. Mnohým přítomným to možná
připadalo podivné a řekli si: „ No, jo vždyť se opravují kaple a proč
o tom mluví?“ A měli pravdu i na kapličky přišla řada a opravují se, ale
ani jimi nekončíme, spíše začínáme.
Někomu se možná doneslo, že obec nechala zpracovat studii
na přestavbu a dostavbu Staré pošty k jejímu využití pro muzejní
účely. Někdo také ví, že obec hledá partnera na druhé straně
Krušných hor, který by o podobný projekt měl zájem. A zase se
naskytne otázka. Proč? K čemu vyhazování obecních peněz? Na tyto
otázky existují různé odpovědi. Třeba, že pošta je zvenčí jakž, takž
hezká, ale uvnitř nám chátrá. Tím myslím i hospodářské budovy.
Pokud se do nemovitosti investují peníze je zapotřebí přemýšlet nad
jejím využitím, které je někdy složité, a pokud jde o státem chráněnou
památku tak ještě složitější.
Tak proběhlo jednání s okolními obcemi, co říkají na záměr vybudovat
na Varvažově místní muzeum. Sám jsem byl překvapen reakcí, nebyl
jediný starosta, který by byl proti. Všichni v tomto záměru vidí přínos
k oživení této části Krušnohoří.
S touto podporou okolních obcí jsem měl možnost společně s naším panem starostou jednat na ústeckém krajském
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úřadě, jak na odboru kultury a památkové péče tak přímo s panem hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. A zde se náš
nápad na muzeum setkal s pozitivním ohlasem. Tak ne, že by projekt na využití areálu byl „nesmysl“, ba naopak
Ústecký kraj tuto iniciativu přivítal a i finančně podpořil. V pondělí 14. prosince nám přispěl na zpracování projektu
přestavby a dostavby Staré pošty na muzejní areál.
Čtenář si opět může říci: „ A co tam bude?“ Odpověď je jednoduchá. Přeci, to co sem patří, to co nás dělá
jedinečnými – stará poštovní cesta, bitvy z roku 1813 a samozřejmě zmizelá historie, tou nemyslím jen vydolovaný
Varvažov, ale většinu vydolovaných obcí v této části Ústecka a zároveň horské obce a samoty vylidněné a zaniklé
po roce 1945.
Nyní bych opět rád požádal všechny občany o fotografie, pohlednice či jiné předměty z historie našich obcí a okolí.
Třeba Vás napadne je vyhodit či spálit, již pro Vás nemají cenu, ale každá věc má svůj půvab, vypovídající o době
jejího pořízení či zvyku nebo i o životě jejího uživatele. Zároveň bych rád touto cestou poděkoval všem, kteří již
přispěli starou fotkou, knížkou, předmětem denní potřeby.
Na závěr bych rád všem popřál vše nejlepší do roku 2016.
Jiří Bureš
Spolek pro obnovu památek a podporu kulturních tradic obce
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V současnosti si asi nikdo nedovede představit
rekreační a závodní lyžování bez sněžných děl. Dnes
už může být umělý sníh vytvořen kdykoli a kdekoli, ať
v saharském vedru nebo mírně vlhkém prostředí
pražského parku. V současnosti může být vyráběn ve
velkém objemu v jakékoli požadované kvalitě,
od dokonalého prašanu až po zledovatělou břečku,
vhodnou například pro testování pneumatik.

Ale o skutečných začátcích se tak mnoho
už nehovoří
Datum 12. listopadu 1965, kdy byla úspěšně uvedena
do provozu první sněhová děla pokrývající technickým
sněhem slalomový svah v telnickém lyžařském areálu,
by mělo být trvale zapsáno v dějinách českého
i východoevropského lyžování. Připomeňme si
historické souvislosti, jež tak včasnému využití
zasněžovací technologie na půdě ĆSSR dávají punc
mimořádné události už jen proto, že tehdy u nás nebyly
přijímány zrovna s otevřenou náručí podněty
přicházející z USA a realizované v SRN.
K prvním, víceméně náhodným pokusům o výrobu
technického sněhu došlo na počátku padesátých let
minulého století v USA, kde jako primitivní sněhová
děla, využívající působení značně ochlazeného
vzduchu na vodní tříšť, posloužily zahradní
postřikovače. V roce 1952 přihlásil Ing. Tropeano
u amerických úřadů k patentování již podstatně
výkonnější vysokotlaké sněhové dělo a společnost
Larchmont Engineering Co. Zahájila jako první na
světě jeho sériovou výrobu. V Evropě byl jejich
Snowmaker AMF poprvé využit poměrně pozdě, až
v sezóně
1959/60
v
německém
středisku
St. Andreasberg, ležícím nedaleko tehdejší hranice
s NDR v nevysokém pohoří Harz. Stejně překvapivě
pozdě byla využita zasněžovací technologie v aplské
oblasti. První vlaštovkou zde byla americká sněhová
děla instalovaná v roce 1963 na severním svahu
Hausbergu nad olympijským stadionem v Ga-Pa.
O rok později bylo ještě považováno využití uměle
vyrobeného sněhu k preparaci drah pro soutěže
sáňkařů a bobistů v rámci ZOH v Innsbrucku
za mimořádnou událost. Není proto pochyb o tom, že
okolnosti, za jakých došlo k prvnímu zasněžování
telnického slalomáku jen o celé dva roky později,
zasluhují připomenutí.

ZPRAVODAJ

Náhoda nabídla řešení
K úspěšnému řešení problému s nedostatkem sněhu
v nízko položeném lyžařském areálu, na domácí
poměry revolučním způsobem, přispěla náhoda.
V lednu roku 1965 doprovázel dceru startující
v závodech na Telnici prof. Chlumský, řídící shodou
okolností v téže době na fakultě ČVUT první pokusy
s výrobou umělého sněhu. Fotografie zasněženého
dvora fakulty, uveřejněná tehdy v denním tisku, byla
pro funkcionáře lyžařského oddílu TJ Chemička Ústí
nad Labem jednoznačným popudem k navázání
spolupráce s cílem dotažení experimentu do fáze
praktického využití v podmínkách telnického střediska.
Navíc v tomto momentu získali ústečtí důležité
informace i z místa, na kterém se již tehdy na umělém
sněhu lyžovalo. Poskytl jim je bývalý člen oddílu
Honza Křepela, který se vystěhoval do Rakouska a byl
obeznámen s podmínkami, za jakých byl zasněžován
lyžařský areál v Mauerbachu, v místě položeném
v nadmořské výšce srovnatelné s Telnicí. Následně
využili čtyři členové oddílu (Zdeněk Jehlík, Josef
Holinger, MUDr. Vladimír Raška a Prof. Chlunský)
vzácnou příležitost vycestovat ještě v této zimě na
Západ prostřednictvím služebních cestovních pasů ÚV
ČSTV. Z vytipovaného provinčního střediska, ležícího
nedaleko Vídně, se vrátili s cennými poznatky
o jednotlivých součástech zasněžovacího systému,
včetně podkladů pro konstrukci sněhových děl.

Výstavba s překážkami
Další kroky následovaly v rychlém tempu přesto, že je
brzdila řada překážek komplikujících tehdy výstavbu
čehokoliv. Jen díky mimořádnému úsilí hlavních
iniciátorů z řad členů lyžařského oddílu J. Škopka,
Z. Jehlíka, J. Matouška, MUDr. V. Rašky a trenéra
ústecké Sportovní lyžařské základny Josefa Holingera,
se dařilo zajistit nedostatkový materiál pro výrobu
speciálních komponentů, ale především nezbytné
investiční prostředky (14. 4. 1965 byl vypracován
projektový úkol a 8. 11. 1965 Projekt a investiční
záměr, ale to již vše bylo vybudováno). Pro tehdejší
dobu bylo příznačné obecně vyslovené zamítnutí
finančního příspěvku ze strany Vládního výboru pro
cestovní ruch, zdůvodněné „zanedbatelným přínosem
uměle zasněžených lyžařských terénů pro rozvoj
cestovního ruchu ČSSR“. Podstatné bylo, že
na realizaci odvážného záměru zahrnujícího stavbu
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kompresorové strojovny, vodní nádrže s čerpadly
a chladícím zařízením a na instalaci 600 m dlouhého
potrubí naši členové tehdy TJ Chemičky tři a půl tisíce
brigádnických hodin, což byla nevyhnutelná podmínka
pro zařazení výstavby do tehdy politicky preferované
Akce Z. Současně bylo velice důležité, že se
entuziasmus zadavatelů setkal s pochopením
u několika výrobců klíčových součástí zasněžovací
technologie. Patřili mezi ně lidé na ČVUT, kteří na
katedře kompresorů a chladících zařízení vyrobili pro
Telnici čtyři koncová sněhová děla podle patentu prof.
Chlumského, dodavatelé úzkoprofilových ocelových
trubek z VTŽ Chomutov, výrobci výkonného čerpadla
v Sigmě Hranice a další.

Na technické poměry se zcela nečekaně počaly
v momentu spuštění poměrně hlučné kanonády tiše
snášet sněhové vločky z šedivé oblohy na celé údolí.
JEDNO Z PRVNÍCH SNĚHOVÝCH DĚL NA TELNICI V AKCI

Premiéra s drobným kazem
Oficiální zahájení provozu jakéhokoliv složitějšího
zařízení se neobejde bez napětí vyvolaného obavou,
zda se stihnou všechny práce nezbytné pro to, aby celá
soustava ve stanovený den D fungovala.
Při dokončovacích pracích se zúčastnili i reprezentanti
ČSSR ve sjezdovém lyžování, kteří netrpělivě na
„telnický zázrak“ čekali a naplánovali zde soustředění
u nás a Gregor Synai tehdy přišel při osazování

O tom, že to výsledný zážitek jednoho z pozvaných
hostů z ÚV ČSTV nijak vážně neoslabilo, svědčil jeho
dopis, na úředníka psaný nezvykle vzletně:
„Obdivuhodné činorodosti členů LO TJ Chemička Ústí
nad Labem se podařilo vybudovat znamenité dílo.
Jsem šťasten, že jsem měl možnost zúčastnit se
pamětihodné první veřejné palby sněhometů v ČSSR.“
Výraz „sněžné dělo“ považoval zřejmě dotyčný pisatel
za příliš militaristický.

Následovníci chyběli

KOMPRESOR ZE SIGMY HRANICE
ZASNĚŽOVACÍHO SYSTÉMU NA TELNICI

-

SRDCE

PRVNÍHO

vzdušníku o prst. Organizátoři slavnostního spuštění
prvního systému na výrobu technického sněhu
ve východoevropských zemích měli k předpremiérové
nervozitě o jeden důvod více. S napětím sledovali
předpovědi teploty a vlhkosti vzduchu pro Krušné hory
na 12. listopad 1965. Jen nejméně šestistupňový suchý
mráz dával totiž celé akci naději na zdárný průběh.
Nakonec všechno klaplo. Čerpadla i kompresor hnaly
vodu a vzduch pod náležitým tlakem do čtyř
koncových děl, která do mrazivé atmosféry chrlila bílé
závoje. Pozvaní oficiální hosté byli svědky mimořádné
podívané, jejíž efekt však poněkud oslabila vyšší moc.

Tak jako při úspěšné premiéře v roce 1965 se
i následujících letech dařilo na Telnici vysněžit
alespoň část slalomového svahu několik týdnů před
příchodem „normální“ zimy. K tréninku na podzim
využívané alpské ledovce byly nedostupné, a tak se
sem sjížděli za první přípravou na sněhu závodníci
z celé republiky včetně státních reprezentantů. Kromě
tréninku se zde staly velice populárními závody v KO
slalomu, pořádané obvykle na počátku prosince.
Prvního ročníku se v roce 1967 zúčastnila nejen obě
reprezentační družstva ČSSR, ale i pět závodníků
z Rakouska. V roce 1970 dokonce při závodech „KO”
byla na dojezdu tažena SPORTKA. Původní u nás
vybudovaná zasněžovací technologie měla již
popsanou pozoruhodnou historii a také mimořádnou
výdrž. Připomeňme si, že provoz zasněžovacího
zařízení byl zajišťován zcela amatérsky formou dvou
až tříčlenných skupin a to zejména v nočních
hodinách. Na úpravu trati chyběla rolba a sníh
se upravoval šlapáním s častým přestavováním
sněhových děl. Potrubí bylo umístěno nad terénem
a běda, když se někomu „podařilo“ ponechat
zamrznout některý ventil, často i část potrubí. To pak
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byl malér. Jenom těch spálených hadrů, namočených
v naftě, než byl k dispozici propan--butan! Zařízení
v podstatě sloužilo do roku 1988, i když rok před tím
se odporoučel dvoupístový kompresor. Z dnešního
pohledu je rovněž překvapující, že se nenalezli
v českých horách po dobu celých sedmnáct let
následovníci. Až v sezóně 1981/82 byla na šumavském
Špičáku spuštěna originální děla Šumava. O to větší
obdiv zaslouží ti, který se přičinili o provozování
prvních „sněhometů“ u nás na Telnici.

A dále
V březnu 1988 Jaroslav Holinger byl jako člen VTS
Techniasport na tematickém zájezdu ve francouzském
Vall di Sere s cílem zdokonalit se v technickém
vzdělávání světových zasněžovacích systémů. Spolu
s dnešním
jednatelem
SKI
areálu
Telnice
Ing. Hubertem
Kolínem
se
jim
podařilo
za neopakovatelných a dramatických podmínek získat
a propašovat do ČSSR nový typ vysokotlakého
sněhového děla systému YORK, v té době
nejdokonalejší podobné sněhové zařízení na světě.
Za pomoci našeho bývalého člena Pavla Hatyláka se
dělo technicky zdokumentovalo a v děčínských
Kovohutích se vyrobily další 4 prototypy.

A historie se opět opakovala
V dubnu 1988 při příležitosti dne nové techniky
na Kurzovní chatě na Pradědu projednal Jaroslav
Holinger s technickým náměstkem a předsedou VTS
SVP (správa výrobních podniků ČR) Ing Pospíšilem
způsob financování a to v rámci SVP s tím, že
nositelem nového úkolu VTS „Telnické zasněžování
vysokotlakým systémem v ČR“ bude Techniasport
Ústí nad Labem s lokalitou Zadní Telnice a odpovědná
osoba: Jaroslav Holinger. Na úkol bylo poskytnuto cca
650 tis. Kč, které později pomohl dofinancovat na
drahý kompresor Svaz lyžování částí 250 tis. Kč.
Tehdejší předseda LO TJ Chemička Zdenko Havlík
pomohl ve spolupráci s Jaroslavem Doubravou
tehdejším starostou obce Telnice zajistit další finanční
prostředky v rámci opět, již končící akce „Z“ na
vybudování nové trafostanice, kabelů, parkoviště
a montované chaty u vleku (dřeváku) a Krajský úřad,
odbor cestovního ruchu dofinancoval první rolbu
s frézou z Beskydsportu Frýdek-Místek na úpravu
zasněžovaných tratí.
Přírubové ocelové potrubí se umístilo do země.
Speciální ventily se vyrobily v Sigmě Dolní Benešov
a stávající kompresovna se rozšířila a vybavila novým
druhým záložním kompresorem. Kompresory byly
dodány ČKD Žandov a to opět za mimořádných

ZPRAVODAJ
opatření, neboť kompresory byly přednostně dodávky
do Ruska na plynovody. Je zázrak, že již v sezóně
1988 – 1989 se slalomový svah zasněžoval novým
zařízením, které se pak po vyhodnocení v roce 1991
převedlo v Techniasportu na LO TJ Chemička Ústí nad
Labem za 1,-- Kč s hodnotou díla přes 1 mil. Kč.
Po roce 1991 se rozmach zasněžovacích systémů
v celém světě již rozmohl do gigantických rozměrů.
Telnice také nezůstala pozadu. Zasněžování
se postupně po etapách potáhlo až na svah Macháček
a v roce 2005 díky kontaktům našich členů získalo
nové občanské sdružení SKI klub Telnice mimořádný
úvěr od Komerční banky v Liberci a provedla
se rekonstrukce čerpací stanice mimo uvedené
investice a bazén na telnickém potoce. Prodloužilo se
zasněžování na cvičné louce a vybudoval se nový vlek
Dppelmayer. Doplňovaly se technologie a celkový
počet děl různých systémů se ustálil na počtu
11 tyčových a 6 vrutových. Je potřeba zdůraznit, že
celé období od roku 1989 do roku 2013 se technické
zařízení financovalo z výnosů vleků a činnosti členů
LO TJ Chemička, později SKI klubu Telnice. Rád
bych v tomto příspěvku chtěl poděkovat Karlovi
Šliksbírovi, bez kterého si já osobně nedovedu
představit, že by rozvoj střediska dospěl do dnešní
podoby. Samozřejmě je nutno připomenout, že vždy
byli aktivní hlavně členové našeho SKI klubu, neboť
takové množství brigádnických hodin neodpracoval
žádný LO v celé ČR.
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Závěrem
bych chtěl ještě dodat, že Zadní Telnice má skrytý
velký potenciál. Pro udržitelnost našeho areálu je však
třeba hledět do budoucnosti a zkusit zajistit nové
zdroje a investory, pro tože stávající podzemí rozvody
jsou téměř v havarijním stavu /mimo Cvičné louky/,
chybí akumulace vody a není chlazení, nová nebo
repasovaná rolba, rozšíření sjezdovek, zřízení
parkoviště na Adolfově a snad i konečně zasněžování
Děčňáku. I když nám velmi pomohla nová sedačka, tak
limitující pro lyžování u nás je funkční a rychlé
zasněžování. Pojďme proto aktivně řešit jak dál,
protože se může stát, že v potoce bude málo vody nebo
krátký mráz a všechny investice jsou pak nevyužité
a umrtvené.
Jako kuriozitu ještě uvádím, že jsme snad jediní
na světě, kteří za to, že zasněžují sjezdové tratě dostali
pokutu ve výši 5000,- Kč. Provoz sněhových děl
produkuje samozřejmě hluk, který vadil 3 chatařům,
tehdy členům našeho lyžařského oddílu. Tito tuto
skutečnost nahlásili na Krajskou hygienickou stanici
a ta po prověření hlučnosti pokutu udělila.
Jaroslav Holinger
Poznámka autora: v článku jsou použity texty Karla Hampla z Liberce z
časopisu SNOW 2014PROVOZ

LYŽAŘSKÉ
ŠKOLY
V SEZONĚ
2014-15
Školička v sezóně 2014‒15 prodělala oproti minulým
sezónám organizační změnu. Letos prvním rokem byla
školička provozována SKI AREÁLEM za účasti 12
lyžařský instruktorů ze SKI klubu, dále za účasti
externích. lyžařských instruktorů z řad studentů a také
za pomoci našich benjamínků ze SKI klubu. Hlavní
změna pro zájemce o výuku lyžování byla
v celotýdenním provozu lyžařské školy. Vzhledem ke
špatným sněhovým podmínkám začala lyžařská sezóna
ve školičce v pátek 2. 1. 2015 a skončila o víkendu
7.‒8. 3. 2015. V minulých letech se zájemci o výuku
lyžování dostavili přímo na dětský kopec „Kašpárek”,
kde si je instruktoři přebírali osobně. Letos tuto
činnost zajišťovala sl. Mondeková ze SKI areálu, kdy
zájemci měli možnost objednání jednak přes internet,
tak telefonicky nebo přímo ve ski areálu. Vzhledem
k této nové organizační struktuře provozu lyžařské
školičky vznikaly i nové situace, které se v průběhu
sezóny dařilo celkem úspěšně řešit a budou to impulsy
pro následující sezónu. Věřím, že tato pro nás nová
situace neměla negativní vliv na malé i velké zájemce
o lyžování a přijedou na Telnici i v následující sezóně.
Dagmar Macháčková
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Jednotka SDH Telnice informuje:
17.7.2015
27.7.2015
11. - 12.8.2015
14.8.2015
15. 16.8.2015
14.9.2015

Požár – zahradní chata – chatová oblast Stříbrnák, Krásný Les,
Záplava, povodeň, déšť – čerpání vody mostek – silnice 1/13,
Požár- lesní porost – Tisá, Rájec,
Požár – sklad balíkové trávy – Malé Chvojno, pletárna,
Záloha na stanici HZS Ústí n. L., požár v Chemopetrolu Litvínov,
Technická pomoc – Varvažov – 2x spadlý strom na komunikaci.

Stáže na HZS
18.7.2015 Výjezdová jednotka byla začleněna na 12 hodin do výjezdu na HZS Petrovice, kde také
prováděla výcvik ve složení: Böhm, Benedikt, Šindelář, Šmíd, Škultéty, Zoula, Zítka, Slavková.
15.8.2015 Výjezdová jednotka byla začleněna na 12 hodin do výjezdu na HZS Ústí nad Labem, kde také
prováděla výcvik ve složení: Böhm, Benedikt, Šindelář, Škultéty, Zoula, Slavková.
17.11.2015 Výjezdová jednotka byla začleněna na 12 hodin do výjezdu na HZS Ústí nad Labem, kde také
prováděla výcvik ve složení: Benedikt, Šindelář, Šmíd, Škultéty, Zoula.
Kurzy a školení
21.11.2015 Ve Velkém Březně se konal kurz nositelů dýchací techniky, kterého se zúčastnili dva členové
výjezdové jednotky František Kopřiva a Marek Zítka.
Činnost jednotky
Rekonstrukce „Bitvy na Běhání“
05.09.2015 – požární dozor (Zoula, Šindelář, Benedikt, Slavková).
Kácení stromů Liboňov
11.10.2015 – pomoc obci – kácení nebezpečných stromů s pomocí členů SDH Jílové-Modrá s jejich
výškovou technikou, resp. výsuvným žebříkem (Zoula, Šindelář, Benedikt, Škultéty, Slavková).
Námětové cvičení – Dům s chráněnými byty
30.10.2015 – jednotka ve spolupráci s HZS Ústí nad Labem, respektive stanicí Petrovice likvidovala
„následky požáru“ v domě s chráněnými byty. Jednotka zajišťovala průzkum a následnou evakuaci. (Zoula,
Žinžur, Benedikt, Šmíd)
Zdobení vánočního stromu
28.11.2015 – na žádost obce byl za opětovné pomoci HZS Ústí nad Labem a jejich výškové techniky ozdoben
vánoční strom u obecního úřadu (Zoula, Šindelář, Benedikt, Böhm, Škultéty, Doubrava Jan, Slavková)
Všem zúčastněným, kteří se podíleli na výjezdech a zdolávání mimořádných událostí, opravách techniky,
školeních, brigádách apod.… bych tímto chtěl poděkovat za obětavost a nasazení.
Hasič v akci se vždy objevuje tam, odkud pro nebezpečí ostatní lidé prchají, aby s chladnokrevností,
odvahou i s nasazením vlastního života zachránil, co se dá a lokalizoval nebezpečí.
Ing.Augustin Weis
Za jednotku SDH Tenice: VJ Miroslav Lacina.
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SDH Telnice informuje:
Závodní činnost SDH Telnice
TOHATSU CUP
„rozhazovaný“ útok – kategorie II – bez omezení věku
1.
02.05.2015 Vroutek
3. místo
42,50 s
2.
10.05.2015 Bechlín
4. místo
44,24 s
3.
07.06.2015 Lom u Mostu
6. místo
44,12 s
4.
25.07.2015 Háj u Duchcova
5. místo
51,38 s
5.
08.08.2015 Lkáň
2. místo
44,34 s
6.
13.09.2015 Jirkov
3. místo
43,03 s
7.
26.09.2015 Krupka
4. místo
40,74 s
V kategorii II, tzn. bez omezení věku, soutěžilo celkem 10 družstev. Naše družstvo skončilo celkově
na 3. místě, v což jsme si v průběhu soutěže ani nedovedli představit a to vzhledem k tomu, jak často se
měnilo osazenstvo družstva. Jako strojník s námi jezdil David Vorlíček (SDH Malé Březno), spoj savic
obstarával Michal Zoula, jako košař se nejvíce osvědčil Milan Žinžur, který vystřídal po dvou kolech Kačku
Šustrovou a Terku Hůlkovou. S rozdělovačem celou dobu soutěže běhal Marek Zítka, o rozhození a spoj
hadic „B“ se postaral Pavel Škultéty a ve dvou případech jej dokázal zdárně zastoupit Pavel Šindelář, který
jako univerzál běhá i jeden z proudů. O proudy se nejčastěji starali David Benedikt a vypůjčení z SDH
Božtěšice Tomáš Rambousek a Martin Novák. Jeden ze závodů si vyzkoušel jako proudař i František
Kopřiva. Tým po celou dobu podporovala zapisovatelka časů Adélka Bartošová a masérkou a zdravotníkem
v jedné osobě Danka Slavková.
O pohár starosty OSH ČMS Ústí nad Labem – útok ve Svádově 12.09.2015
V prvním ročníku tohoto poháru v požárním útoku jsme se umístili na druhém místě v mužské kategorii.
Družstvo soutěžilo ve složení: David Vorlíček – strojník, Tomáš Rambousek – savice, Adéla Bartošová – koš,
Dana Slavková - hadice „B“, Marek Zítka – rozdělovač, František Kopřiva – pravý proud, Pavel Šindelář –
levý proud. Dalším členem byl Michal Zoula, který však obsluhoval naší Tatru CAS 32 a dodával vodu všem
soutěžním družstvům.
Ostatní činnost SDH Telnice
Samovar 2015
19.09.2015 – pomoc při zajištění závodu, které pořádá každý rok OSH ČMS Ústí nad Labem
na našem fotbalovém hřišti.
Memoriál Pavla Doubravy – Oprám
03.10.2015 – každoroční pořádání závodů v požárnické všestrannosti za účasti většiny členů SDH.
Výstava modelářů
21.11.2015 – zajištění občerstvení pro akci, kterou pořádala obec
Vánoční dílničky + rozsvěcení vánočního stromu
29.11.2015 – pomoc obci s pořádáním tzv. Vánočních dílniček na Sauně. Kromě pomoci se
samotnými dílničkami (Hůlková, Böhmová + dorostenky Hůlková, Böhmová, Ajmová, Burešová)
jsme zajišťovali občerstvení (Zoula, Slavková, Böhm, Šindelář, Ernestová)
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Mikulášská besídka
06.12.2015 – každoroční pořádání Mikulášské besídky na sále restaurace U Zeleného stromu.
(Crháková Martina, Slavková, Böhmová, Ernestová, Šustrová, Zoula, Žinžur, Škultéty, Šindelář
a dorostenky Hůlková, Burešová, Ajmová, Böhmová a Zajanová)
Výstava betlémů v kostele svatého Josefa v Telnici
18.-20.12.2015 – členové zajišťovali občerstvení na akci pořádané Telnickým okrašlovacím spolkem
při výstavě betlému v našem kostele

Srdečně Vás zveme
na hasičský taneček, který se koná dne 20.2.2016 od 20.00 hod.
v kulturním domě, hraje skupina Tatrmani.

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

Za SDH Telnice: starosta Michal Zoula
a VJ Miroslav Lacina.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem aktivním členům za jejich celoroční činnost a
popřál všem krásné prožití Vánočních svátků a šťastné vkročení
do Nového roku 2016.
Za SDH Telnice: starosta Michal Zoula a VJ Miroslav Lacina.
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15.02.2015 MASOPUST
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JAK
ŠEL

02.04.2015 VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

01.05.2015 DEN ZÁCHRANÁŘŮ

ČAS…
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09.05.2015 PETANGUE

31.05.2015 DĚTSKÝ DEN

01. 11.2015 DUŠIČKOVÝ REJ

29.11.2015 VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
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06.12.2015 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

12.12.2015 SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ KŘÍŽKU

ZPRAVODAJ
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18.-20.12.2015 VÝSTAVA BETLÉMŮ S ADVENTNÍM KONCERTEM

ZPRAVODAJ

22 | S t r á n k a

ZPRAVODAJ

Úřední hodiny radnice pro
veřejnost
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8-12 13-17
8-10
8-12 13-17
8-10
zavřeno

Nový e-mail obce:
podatelna@obec.telnice.cz
Webové stránky:
www.obec-telnice.cz

Kopírování:
1strana A4 .............. 1,- Kč + 21%DPH
A4 oboustranná...... 1,50 Kč + 21%DPH

Lékař – MUDr.
Dušan Malenčík

Pronájem sálu v „Kulturáku“
místní
léto
500,-Kč/akce

Každé pondělí
od 13.00 – 14.30
hodin

cizí

zima
léto
zima

1000,-Kč/akce
1500,-Kč/akce
3000,-Kč/akce

Prodej obecního dřeva
samotěžba ………...300,-Kč/m3 +21% DPH
nařezané metrové…700,-Kč/m3 +21% DPH

Knihovna

Pošta

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

vedoucí:
Martina Čepelová
telefon: 724 180 631

Radnice zajišťuje:

Úřední hodiny

Půjčení tepovače:
1 den..............180,-Kč + 21% DPH
víkend.............300,-Kč + 21% DPH

Využití malotraktoru:
30,-Kč/ započatých 15 minut + 21%DPH

Dovoz materiálu Transporterem:
18,-Kč/km + 21% DPH

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 12.30
8.00 – 12.30
8.00 – 12.30
8.00 - 12.30
8.00 – 12.30

13.00 – 17.00
13.00 – 14.00
13.00 – 17.00
13.00 – 14.00
13.00 – 14.00

- na poště lze uhradit také místní
poplatky
- popelnice, psa, pronájem pozemku,
faktury vydané obcí Telnice.
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Sběrné místo
pro veřejnost.
Ve všední dny tuto službu provozuje
pí. Čepelová na poště tel. 724 180 631.
Budete obslouženi hned po odbavení
poštovních klientů.
sobota od 09.00 – 11.00 hodin (obsluha na
původním místě)
Nebezpečný odpad – svoz probíhá na jaře a
na podzim, na dvůr nebude přijat.
Radnice zapůjčí telnickým občanům zdarma
velkoobjemovou vanu – náklady spojené s
přepravou a uložením odpadu hradí
objednavatel.
 Ve sběrném místě můžete uložit
nepoškozené
úsporné
žárovky,
zářivky, lednice, televizory, monitory,
počítače, tiskárny, sekačky, pračky a
ostatní elektrotechniku – je zajištěn
zpětný odběr.
•

Vybité baterie máte možnost odložit do
kontejneru umístěného na chodbě
radnice.

 Bio odpad – lze uložit ve sběrném
místě 24hodin denně (nájezd od
bývalé MŠ – kontejner pod zídkou) po
otevření branky.
 Suť – v omezeném množství
 Kontejner na oděvy, obuv a textil a box
na likvidaci drobného elektromateriálu.
V listopadu jsme přidali svozové místo
tříděného odpadu na zkratku, nádobu na
plasty k čtyřdomí a ke školce kontejner na
plasty.

Třídit odpad má smysl!

Přehled odměn za třídění
odpadů
Rok
2010…………………. 9.648,-Kč
2011…………………13.715,-Kč
2012…………………27.091,-Kč
2013…………………35.508,-Kč
2014…………………54.065,-Kč
2015 za 3Q…………53.046,-Kč

Žádáme občany o ohleduplnost
při třídění skla v ranních a
nočních hodinách, kdy rámus
ruší okolní obyvatele.
Děkujeme za pochopení

Obecní byty
 V letošním roce bylo nově přiděleno 5
bytů.
 Byla dokončena rekonstrukce fasády
domů a okolí domu v Telnici č.p.11,
Varvažově č.p.87 a Varvažově č.p.92.
 Zastupitelé schválili na příští rok
zpracování projektu na rekonstrukci
dalších 3 bytových domů tak, aby
mohli být čerpány případné dotace.
Bytové domy byly na chodbách osazeny
světly na pohybové čidlo. Jejich seřízení
přineslo perné chvilky, ale neduhy jsou již
odstraněny.
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Plesová sezóna v roce 2016
23.01.2016

Rybářský

20.02.2016

Hasičský

05.03.2016

Sportovní

19.03.2016

Obecní

CZECH POINT na radnici funguje
Občané mají možnost získat prostřednictvím CZECH POINTU
výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, živnostenského
úřadu, obchodního rejstříku, z bodového hodnocení řidiče a další.
Tato služba je přístupná veřejnosti v kanceláři radnice
u pí. Konečné, tel. 472 744 923

Možnost zasílání zajímavých příspěvků do zpravodaje. Email: podatelna@obec.telnice.cz
tel.: 472 744 923, mobil: 601 391 462

Příští vydání ZPRAVODAJE červen 2016,
uzávěrka do konce května 2016.
Vydává: Obec Telnice. Evidenční číslo TELNICKÉHO ZPRAVODAJE: MK ČR E 18176. Nepodepsané materiály jsou redakční.
Tisk: Potiskneme.cz Tiskárna neprovádí úpravy a korektury textu. Názory redakce se nemusí shodovat a názory dopisovatelů. Nevyžádané
rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo externí materiály upravovat a krátit.

