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Úvod
Tato kronika obsahuje 46 listů.
Novým kronikářem byl dne 30.4.2017 jmenován Mgr. Pavel Dlask, trvalým bydlištěm Varvažov
103, 403 38 Telnice.

Úvodní slovo kronikáře
Jmenuji se Pavel Dlask, narozen v Ústí nad Labem roku 1991. Do obce Telnice jsem se přistěhoval
v roce 2014, avšak naše rodina zde žije již po generace. Jsem členem kulturní komise obce Telnice.
V současné době pracuji ve společnosti Advanced Supply Chain jako vedoucí kvality a projektové
činnosti.
„Děkuji za příležitost a důvěru ve mě vloženou k přípravě dokumentace a zaznamenávání událostí
obce Telnice za období od 1.1.2019 do 31.12.2019“
Kronika je vedena dle zákona č. 132/2006 Sb. „Zákon o kronikách obcí“ platného od 14.4.2006
účinného od 01.07.2006. Jednotlivé zápisy jsou členěny do 2 kapitol s 16 podkapitolami.
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Historické a obecné zápisy
Popis obce, popis znaku a praporu
Název
Jméno Telnice pochází z původního slovanského jména potoka Dolnice. Z Dolnice vznikla Telnice a
z ní německý název Telnitz. První zmínka o Telnici je z roku 1371 v souvislosti s důlní činností na
Rudném vrchu. Jedni z posledních majitelů byli Ledeburové, kteří zde vystavěli kostel a zámek, který
však již zanikl. Mezi pamětihodnosti obce patří dva pomníky napoleonských válek z roku 1813,
hrobka Ledeburů či novogotická kaple.
V okolí obce se nacházejí chráněné přírodní oblasti s lokalitou výskytu některých vzácných druhů
rostlin. K oblíbeným rekreačním místům patří přírodní koupaliště Oprám ve Varvažově. Rekreační
centrum Zadní Telnice nabízí pět vleků s různou obtížností terénu, tři sjezdovky jsou uměle
zasněžovány. Jako zajímavost je nutno uvést, že Telnice byla vůbec prvním rekreačním střediskem v
Československu, kde bylo spuštěno a provozováno umělé zasněžování.

„Parlament ČR udělil 16. června 1999 Obci Telnice obecní znak a prapor. Předseda parlamentu
Václav Klaus je slavnostně předal 12. července 1999 starostovi obce panu Jaroslavu Doubravovi.“

Znak
V zeleno - stříbrno - červeně polceném štítě dvě zkřížené sekery, proložené dole černými
hornickými kladívky, obojí na hnědých topůrkách, nad sekerkami modrá dvanáctihrotá hvězda.
Zkřížené sekery a hornická kladívka symbolizují původní povolání obyvatel Telnice - práci v lese a
hornictví, modrá hvězda symbolizuje sněhovou vločku, obecně zimní sporty.
Znak Telnice
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Prapor
List s bílým kosmým pruhem širokým polovinu šířky listu. Horní vlající pole zelené, dolní žerďové
červené. V horním pruhu modrá dvanácticípá hvězda. Poměr šířky k délce 2:3.
Prapor Telnice

Poloha a rozloha obce

Status:
LAU (obec):
Kraj (NUTS 3):
Okres (LAU 1):
Obec s rozšířenou působností a pověřená obec:
Historická země:
Katastrální výměra:
Zeměpisné souřadnice:

Obec
CZ0427 568295
Ústecký (CZ042)
Ústí nad Labem (CZ0427)
Ústí nad Labem
Čechy
9,90 km²
50°43′59″ s. š., 13°57′28″ v. d.
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Základní informace
Základní
Počet obyvatel:
Průměrný věk:
Počet podnikatelských subjektů:
Nadmořská výška:
PSČ:
Zákl. sídelní jednotky:
Části obce:
Katastrální území:
Adresa obecního úřadu:
Starosta:
Oficiální web:
Email:

Ostatní
pošta:
škola:
zdravotnické zařízení:
dům s chráněnými byty:
policie:
vodovod:
plynofikace:

726(k 31.12.2018)
42,4
153
345 m n. m.
403 38
6
3
3
Telnice 77, 40338 Telnice u Ústí nad Labem
Ing. Jan Doubrava
www.obec-telnice.cz
obectelnice@iol.cz

ANO (Partner Telnice)
ANO (Mateřská škola)
ANO (detašované pracoviště ordinace praktického
lékaře)
ANO
NE (nejbližší obvodní oddělení Chlumec)
ANO
ANO
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Obecní správa a politika
Telnice sestává ze tří částí, jimiž jsou Telnice, Liboňov a Varvažov, 1 které zároveň tvoří tři
samostatná katastrální území obce.2 Z hlediska základních sídelních jednotek se obec dělí do šesti
částí, jimiž jsou Adolfov, Liboňov, Telnice, U Staré Pošty, Varvažov a Zadní Telnice.3 V nejzápadnější
části, v prostoru Zadní Telnice, katastrální území obce dosahuje až k česko-německé státní hranici.4
Telnice

Adolfov

Liboňov

U Staré Pošty

Varvažov

Zadní Telnice

1

Telnice: Části obcí [online]. Územně identifikační katastr [cit. 2015-03-15].

2

Telnice: Katastrální území [online]. Územně identifikační katastr [cit. 2015-03-15].

3

Telnice: Základní sídelní jednotky [online]. Územně identifikační katastr [cit. 2015-03-15].

4

Telnice [online]. Seznam - mapy.cz [cit. 2018-02-08].
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Pamětihodnosti
Kaple svatého Josefa
kostel z roku 1910 stojí v horní části obce u silnice do Krásného
Lesa. Dnes zchátralý, v rekonstrukci. V průčelní východní věži zvon
není, v zadním sanktusovém nástavci je malý zvon.
Otakar Klement hr. Westphalen - Fürstenberg nabídl obci, že v
Telnici postaví kostelík, trval však na tom, že bude stát v údolí u
Telnice. Hostinský Kühnel z č.p. 12 předal na zasedání obecní rady
14. července 1909 petici, podepsanou 52 majiteli domů, ve které
doporučují postavit kostel na horní části obecní louky s tím, že obci
při stavbě ani následně nevzniknou jakékoli náklady.
Navržený kostelík v novogotickém slohu byl 15 m dlouhý, 9 m
široký, loď 6 m vysoká, na jihu navazovala na loď věž o půdorysu 3
x 3 m. K presbytáři přiléhala sakristie. Kostel měl stát 2 m od
silnice.
Kostel byl na podzim r. 1910 dostavěn a 23. října slavnostně vysvěcen litoměřickým biskupem Dr.
Josefem Großem, slavnostní mši sloužil chlumecký farář Alfred Pattloch za účasti všech, kteří byli při
pokládání základního kamene.
Kaple v Liboňově
Kaple v pseudogotickém slohu je obdélného půdorysu s
trojbokým závěrem a polygonální zvonicí. Vnitřek je sklenut
valenou klenbou. Obdélná okna s vchodem jsou završeny
hrotitým obloukem. Nárožní pilastry nesou zalomené oblouky.
Nad trojúhelníkovým štítem se tyčí polygonální zvonice s
jehlancovou střechou. Interiér kaple je v současnosti bez
inventáře.
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Novogotická zámecká kaple P. Marie
kaple s věžičkou z r. 1860 stojí u silnice v obci. Je nově opravená,
zvon ve věžičce není.

Kaple Panny Marie
Varvažov se původně skládal ze dvou částí,
rozlohou větší Dolní Varvažov byl z velké části
zbořen v souvislosti s hnědouhelnou těžbou
na dole Antonín Zápotocký. Jak v Horním, tak i
Dolním Varvažově stála kaple zasvěcená
Panně Marii. Původem starší, dnes již
neexistující Mariánská kaple stála v Dolním
Varvažově ve středu obce při hrázi rybníka.
Pocházela z doby kolem roku 1840 a k její
demolici došlo v roce 1970, kdy zanikla spolu s
okolní zástavbou. Mladší kaple, která se
nachází při průjezdní komunikaci pod
železničním přejezdem v Telnici, pochází z roku 1860. Kaple byla rekonstruována roku 1994 a poté v
létě 2015, kdy došlo nejen k obnově fasády, ale byla rovněž vyměněna i měděná střecha.
Kaple v novogotickém slohu je obdélného půdorysu s trojbokým závěrem a polygonální zvonicí.
Fasáda má lizénové rámce a hrotitý obloučkový vlis. Interiér je vybaven novodobým inventářem.

Venkovský dům čp. 34
5-257 ČP. 34 - LIDOVÁ ARCHITEKTURA V
PATŘE HRÁZDĚNÁ
zapsáno 18. 6. 1963 jako kulturní památka
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Pruský pomník
Litinový památník byl postaven v roce 1817 králem
Bedřichem Vilémem III. na paměť padlých pruských vojáků,
vedených přes Nakléřov generálem Kleistem, kteří 30. 8.
1813 završili obklíčení a porážku francouzského sboru pod
gen. Vandammem. Návrh vypracoval architekt K. Fr. Schinkel.
Památník byl odhalen dne 8. září 1817 v 10 hodin dopoledne
podplukovníkem pruské královské gardy sv. p. von Röder.
Nachází se v blízkosti rakouského památníku při silnici z
Chlumce na Nakléřov. V roce 1857 byl litinový památník
vyzdvižen na kamenný podstavec.
Památník má tvar obelisku, na jeho vrcholu je umístěn
pruský železný kříž, v jeho horní části je pod korunkou
monogram FW (Friedrich Wilhelm), uprostřed dubová
ratolest s třemi listy a dole letopočet 1813. Na přední straně,
obrácené k silnici, je ve dvou třetinách výšky pod pozlaceným
věncem nápis: DIE GEFALLENEN HELDEN EHRT DANKBAR
KÖNIG UND VATERLAND. SIE RUHN IN FRIEDEN! KULM DEN 30. AUGUST 1813. Níže pod římsou je
medailon s hlavou panovníka a nápisem po obvodu: FRIEDRICH WILHELM III. KOENIG VON
PREUSSEN, na zbývajících třech stranách se nachází pruská korunovaná orlice s žezlem a říšským
jablkem ve spárech, na prsou písmena FW. Pomník byl v letech 1974-75 restaurován a znovu na
přelomu tisíciletí opraven restaurátorem Aloisem Kučerou z Litoměřic.

Rakouský pomník
Pomník byl zřízen na oslavu velitele spojenců, generála
Jeronýma Colloredo-Mansfelda a jeho vítězství v bitvě dne 17. září
1813. Tvoří jej obelisk 18 m vysoký, postavený podle návrhu pplk.
Querlonda a byl odhalen 17. září 1825. Na jeho špičce se nachází
pozlacený rakouský orel, držící vavřínový věnec. Na čelní SZ straně
je medailon s podobiznou hraběte Colloredo-Mansfelda a nápisem:
HIERONIMUS GRAF COLLOREDO-MANSFELD, K.K. GENERAL
FELDZEUGMEISTER. Na odvrácené straně drží pod korunkou s devíti
perlami dva korunovaní lvi jako štítonoši erb Colloredo-Mansfeldů a
deviza HAEC PEPERIT VIRTUS. Erb na pomníku je proti úzu odlišně
vybarven. Na pravém boku pomníku se uvádí: GEBOREN DEN 30ten
MÄRZ 1775, na levém: GESTORBEN DEN 23ten JULI 1822. Po
obvodu podstavce můžeme číst: DEM FEINDE FUCHTBAR, DEN
SEINEN THEUER / DEM VATERLANDE UND SEINEN FREUNDEN ZU
FRÜH ENTRISSEN / ARBESAU AM 17ten SEPTEMBER 1813 / DAS ÖSTEREICHISCHE HEER EINEM
SEINER FÜHRER AUF DEM FELDE SEINES RUHMES.
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Na odvrácené straně je na vrchní části podstavce uvedeno místo výroby: GEGOSSEN IN DEM CARL
EGON FÜRST ZU FÜRSTNBERGISCHEN GUSSWERKE ZU NEUJOA-CHIMSTHAL RAKONITZER KREISES IN
BÖHMEN 1824.

Penzion Stará pošta
Cesta z Telnice do Chlumce vedla
kdysi přes návrší, které se zvedá mezi
Dolním Varvažovem a Krušnými
horami a byla ve velmi špatném
stavu. Roku 1803 se začala stavět
nová říšská silnice z Teplic do
Petrovic, která přetínala zmíněné
návrší a větší část z Chlumce do
Telnice byla narovnána. Na tomto
úseku tenkrát nestály žádné domy.
Silnice sloužila poštovnímu styku
mezi Prahou a Drážďany. Při silnici se
podle Kreibischovy mapy z roku 1808 měnili koně. Místo bylo v polovině cesty mezi Teplicemi a
Petrovicemi. Zde se také křižovaly kočáry při cestě do Drážďan a obráceně a současně se zde
přepřahali koně poštmistra z Teplic a Petrovic, kteří se vraceli domů. Roku 1814 koupil ústecký
poštmistr Johann Michael Ulbrecht od France Hantschela z Varvažova za 438 zl. konvenční měny pole
o velikosti 1400 čtverečních sáhů a postavil zde v empírovém slohu poštovní stanici s pohostinstvím a
stájemi. Stavba byla dokončena v roce 1817. Postupně byly přistavěny stáje a další budovy. Původně
měl dům č.p. 55a, b, c, ve 20. století č.p. 110, 111, 114 a 115.
Seznam kulturních památek obce Telnice

Seznam kulturních památek obce zapsaných v Národním památkovém ústavu:

Historie obce
O obci Telnici se mluví již od roku 1371 v souvislosti s důlní činností na Rudném vrchu. Z
křemenatých žil se zde těžily rudy železa, mědi, olova, zinku a stříbra. V 18. století byla těžba
zastavena. Dolování a také těžba dřeva přivedly do údolí Telnického potoka horníky a lesní dělníky,
kteří zde založili několik osad, které se postupem času spojily v dnešní obec - Telnici. Mezi významné
držitele Telnice před rokem 1627 patřili majitelé Chlumce a Všebořic Kelblové z Geisingu. Jedněmi z
posledních majitelů byla hrabata z Wetphalen, majitelé Chlumce a Krásného Lesa a Ledeburové,
držitelé Všebořic. Ledeburové vystavěli dnes již zaniklý telnický zámek a kostel.
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V okolí Telnice jsou chráněné přírodní oblasti, zejména horské louky s lokalitou ojedinělého
výskytu vzácné lilie cibulkonosné s oranžovým nebo hnědočerveným květem, prhy arniky. Současná
Telnice má tři části: Telnice, Varvažov a Liboňov. Varvažov byl k Telnici přičleněn na začátku
šedesátých let, jako pozůstatek obce s asi 3 000 obyvateli zlikvidované důlní činností.
Varvažov (Arbesau)
Slovanská obec zmiňovaná
1483 a 1521 měla tři části:
nejstarší Dolní při klikaté silnici,
po které jezdila od roku 1912
tramvaj č. 1, Horní s velkým
rybníkem na návsi vpravo od
silnice a kapličky a nejmladší
Střední při silnici od pomníků
napoleonské bitvy k trati ČD. Do
roku 1521 patřila ke Krupce, od
1580 k Chlumci. Kolem roku
1740 zde bylo objeveno uhlí. K
rozkvětu obce napomohla
stavba
silnice
Teplice
Petrovice v letech 1803 - 1817 a podkrušnohorské - císařské do Libouchce a Děčína 1832 - 1835. V
roce 1813 ves vyhořela. Roku 1817 zde na křižovatce postavil ústecký poštmistr Michael Ulbrecht
hostinec s poštou a přepřáhací stanicí pro poštovní koně. Objekt je využíván jako pension, opraveny
jsou i stáje. Naproti je postaven rakouský pomník z roku 1825 a pruský z roku 1817 - oba připomínají
bitvu 1813. Hlídačův domek naproti je rovněž z roku 1825. Ves zanikla vydolováním. Kaple na návsi
byla barokní z roku 1729, byla zbořena 1970. Další kaple Panny Marie ve středu obce při rybníku byla
z roku 1840. Byla zbořena ve stejném roce jako první kaple. Železný kříž u Staré Pošty se stopami střel
z roku 1813 byl v roce 1970 poražen traktorem. Místní jméno Varvažov (1483 Narisaw, 1487
Warazov, 1505 w Warwarzowie) je odvozeno příponou -ov od mužského osobního jména Varvaž =
Varvažův (rozuměj dvůr).
Telnice (Tellnitz)
Obec se skládá ze tří částí. Přední, střední a
nejstarší Zadní. Telnice vznikla jako osada
lesních dělníků. Kromě těžby se však obyvatelé
zbývali také zemědělstvím, tkalcovstvím a
pletařstvím. Pro velké množství srážek
(průměr 900 mm oproti 540 v Ústí nad Labem)
bylo zbudováno několik mlýnů, pila a palírna.
Od roku 1371 se zde těžila železná, měďnatá,
olověná a stříbrná ruda, která se tavila v
Chlumci v tzv. Šmelcovně - dnešní areál U
Šmelce. Koncem 18. století byla pro nevýnosnost těžba ukončena. Počátkem 20. století byl ve Střední
a Zadní Telnici otevřen důl SegenGottes a barytová štola. Sloužily pro Spolchemii k zásobování sirníky
pro výrobu kyseliny sírové. Po této těžbě dnes zbyly jen haldy západně od konečné autobusu a při
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dně údolí pod restaurací. Stavba loveckého zámečku hrabat Ledeburů z roku 1832 směrem k
Nakléřovu souvisí rovněž s těžbou. Majitelé se ji pokusili obnovit, ale opět byla jako nerentabilní záhy
roku 1890 zastavena. Od roku 1912 do roku 1956 využívali obyvatelé pro spojení s Ústím nad Labem
elektrickou dráhu číslo 1, která měla svou konečnou stanici pod nádražím.
Roku 1890 zde město Ústí nad Labem zřídilo sběrné nádrže pro městský vodovod. V dolní části
byla roku 1901 založena továrna na porcelán s 8 pecemi. Vyráběla elektroporcelán a izolátory, které
se vyvážely do Kanady a Austrálie. V době největšího rozmachu zde pracovalo na 580 dělníků. V
pozdějších letech se zde vyráběly hrnce a další kuchyňské náčiní.
V obci se nachází novogotický Kostel sv. Josefa z roku 1910. Nechal jej vystavět chlumecký hrabě
WestphalenzuFürstenberg. Novogotická kaple
ve varvažovské části obce pod železniční tratí
pochází z roku 1860.
Po roce 1945 se obci nevyhnul odsun
německého obyvatelstva, s čímž souviselo i
snížení počtu obyvatel a zániku některých
stavení. Tento osud se nevyhnul ani
loveckému zámečku (vyhořel v padesátých
letech) ze kterého dodnes zbyla jen kaple a
stáje pro koně, které dnes využívají lesníci.

Liboňov (Liesdorf)
Lesní lánová ves vznikla kolem roku 1200. V roce 1384 patřila ke Střekovu. Do roku 1580 patřila ke
krupskému panství, od 17. století ke Chlumci. Terén kolem obce ukazuje na někdejší těžbu stříbra. Je
zaznamenáno, že v roce 1692 zde hejtman litoměřického kraje hrabě Jan František Kolowrat vytěžil
5000 lotů stříbra, tj. asi 80 kg. V letech 1929 až 1945 zde ve výši 480 m fungovala hvězdárna.
Něco o hvězdárně: Spolek přátel hvězdárny při německé univerzitě v Praze zakoupil počátkem
roku 1929 pozemek o rozměrech 2800 m2 na jižním svahu Krušných hor v nadmořské výšce 480 m.
Již v létě téhož roku tu stála budova 9 m dlouhá a 5 m široká, opatřená všemi tehdy moderními
přístroji k pozorování oblohy i počasí. Z hvězdárny byl nádherný rozhled na České středohoří s
Milešovkou, se kterou měli pracovníci stálé kontakty. Později mezi nimi byli i naši přední odborníci akademik dr. Jiří Mrázek a dr. Rudolf Čilška. Jižní část budovy měla plochou střechu s posuvnou kopulí
na kolejnicích, odkud bylo možno pozorovat horizont. Pozorovatelna měla rozlohu 4 × 5 m. Byla
opatřena dalekohledem s objektivem čočky 16 cm zvětšujícím 300×, dva thermometry, hydrometr,
dešťoměr a sněhoměr. Nechyběl ani vhodný sklep pro pozorování magnetické deklinace. Válka
smetla četné hodnoty, morální i hmotné. Traduje se, že v květnu 1945 projel neklidnou hranicí
koňský povoz naložený slámou. Pod ní se skrývalo nejcennější zařízení liboňovské hvězdárny. Z
chátrající budovy byla později soukromá chata. Objekt stál na vršku nad telnickou drahou vlevo.
Kaple uprostřed Liboňova je z přelomu 20. století. Jméno vsi je odvozeno od osobního jména
Liboň - Liboňův dvůr.
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Historie poštovnictví
Povězme si něco o historii poštovnictví: u nás patří k nejstarším poštovní cesta Praha - Lovosice Ústí n. L. - Varvažov - Knínice - Petrovice - Drážďany - Lipsko, která sledovala původní Solní stezku.
Písemná zmínka o poštovní cestě je z roku 1454, pak až 1664. Cesta z Prahy přes Ústí trvala 10 až 12
hodin. Ústí bylo od začátku organizované pošty sídlem výhodného poštovního úřadu. Poštovní
poslové putovali od roku 1625 pěšky, od 1631 koňmo. Jeden z poslů měl domek v Dolních Zálezlech,
odtud jezdil na koni přes Stebno a Milbohov do Ústí n. L. za plat 1,5 tolaru týdně. Poslové drželi
službu 24 hodiny, byli po třech ve stanicích Velvary, Ústí n. L. a Petrovice. Poštovní stanice bývaly
dědičné, šlo o hmotnou zodpovědnost. Od 17. století byla poštovní donáška z okolních obcí do Ústí
zapsána jako robotní povinnost i v břemenech na dědictví. Marie Terezie postátnila 1743 poštovnictví
v říši. Roku 1752 jela prvně pošta po nápravě silnicí podle Labe přes Dolní Zálezly do Ústí. V Ústí býval
starý poštovní úřad na severní straně náměstí, později přesídlil na jižní stranu, tam, kde dnes stojí
bývalá velkoprodejna Sever. V Ústí držel dědičnou poštmistrovskou funkci rod Ulbrechtů, a to od roku
1774 až do roku 1861. (Byl nárok až na polovinu vybraného poštovného). Poštovní silnice zmíněná
prvně 1752 mezi Dolními Zálezly a Ústím trpěla častými záplavami Labe i padajícím kamením u
Vaňova. Také lapkové měli zájem o zásilky. Proto byla poštovní cesta 1797 odkloněna z Lovosic na
Teplice - Varvažov - Nakléřov a Petrovice. Tím se ovšem vyhnula městu Ústí. Tehdejší úřadující
poštmistr Jan Michael Adalbert Ignaz
Ulbrecht zažádal 1814 o povolení u
guberniálního úřadu v Chlumci a zakoupil ve
Varvažově "pole o rozloze 1400 čtverečních
sáhů ležící u třetí kamenné meze, u silnice z
Chlumce vlevo od kamenného kříže". Nechal
tam postavit velkou poštovní budovu se
zájezdním hostincem a konírnami. Empírová
budova byla dokončena 1817. Toto datum si
můžeme přečíst na pravém nároží budovy
Staré Pošty ve Varvažově u pomníků.

Přírodní poměry
Telnice je obec v severozápadní části okresu Ústí nad Labem v Ústeckém kraji. Od severu (po
směru hodinových ručiček) sousedí s katastrálními územími Větrov u Krásného Lesa, Krásný Les,
Nakléřov, Knínice u Libouchce, Dělouš, Žandov u Chlumce a Habartice u Krupky.
Půdy
Podle taxonomického klasifikačního systému půd (TKSP) se v Telnici vyskytují kambizemě,
antropozemě, gleje a podzoly. Nejhojněji jsou zastoupeny kambizemě; ve vrcholových partiích u
Adolfova se vyskytuje úzký pás půdního typu kambizemdystrická, zatímco v oblasti Varvažova jde o
kambizem kyselou a kambizemluvickou vyluhovanou. V téže lokalitě lze nalézet i antropozem
haldovou. Ve výběžku od Varvažova, podél silnice na Telnici, jsou pro změnu zastoupeny gleje
modální. V lokalitě Zadní Telnice a Adolfova se vyskytuje kryptopodzol modální.5

5

Klasifikace půdních typů podle TKSP [online]. Národní geoportál INSPIRE [cit. 2014-01-18]
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Podnebí a vodstvo
Území Telnice se dle Quittovy klimatické klasifikace řadí do tří různých oblastí. Zadní Telnice s
Adolfovem jsou součástí chladné oblasti CH7. Území severně od centra Telnice spadá do mírně teplé
oblasti MT4, zatímco území jižně (na Varvažov) náleží do mírně teplé oblasti MT9.6
Oblast Telnice spadá hydrologicky do povodí řeky Labe, konkrétně do dílčího povodí Ohře, Dolního
Labe a ostatních přítoků Labe. Zdejší území leží na pomezí povodí dvou vodních útvarů, jimiž jsou
„Ždírnický potok od pramene po Zalužanský potok“ (větší část území) a „Klíšský potok od toku
Žďárský potok po ústí do toku Bílina“.

6

ORŠULÁK, Tomáš; ANDĚL, Jiří; BALEJ, Martin a kolektiv. Komplexní geografický výzkum krajiny III. na mapách a fotografiích
severozápadních Čech. Ústí nad Labem: Kartografie Praha, 2009. 136 s. ISBN 978-80-7393-064-6. S. 68.
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Flora a fauna
Dle biogeografického členění ČR náleží Telnice do hercynské podprovincie, v níž se nachází na
pomezí Krušnohorského a Mosteckého bioregionu. Z botanického hlediska leží území na hranici
fytogeografických oblastí mezofytikum a termofytikum, kde z větší části spadá do okresu Krkonošské
podhůří a z menší do Podkrušnohorské pánve.7

7

Potenciální přirozená vegetace [online]. Národní geoportál INSPIRE [cit. 2014-01-18].
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Ochrana životního prostředí
Na území obce Telnice zasahují tři chráněná území různého typu. V rámci soustavy Natura 2000 se
jedná o evropsky významnou lokalitu Východní Krušnohoří, která se rozkládá na většině území obce.8
Druhou zmíněnou je přírodní park Východní Krušné hory, zasahující Adolfov a jeho blízké okolí. Ten
byl vyhlášen v roce 1995 a předmětem jeho ochrany je „ráz hřebenů s lesními prosty, horskými a
rašelinnými loukami, charakteristickou flórou a faunou“.9 V malé části téže lokality u Adolfova jsou
Krušnohorská rašeliniště, mokřady, chráněné od roku 2008 Ramsarskou úmluvou.
V rámci územního systému ekologické stability se na území obce nachází celkem tři regionální
biocentra, mezi něž patří Telnická údolí, Černá louka a Stěna.

8

EVL Východní Krušnohoří [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2014-01-10]
Přírodní park Východní Krušné hory [online]. Statutární město Ústí nad Labem [cit. 2014-01-10]

9
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Vzhled obce
Mapový portál Cleerio
Díky této aplikaci můžeme jednoduše filtrovat historické a katastrální mapy, budovy, pozemky,
pozemní komunikace, územní plánování, inženýrské sítě a obecní pozemky k nájmu jako na dlani.

CLEERIO

Google street view a Virtuální prohlídka Telnice
Telnici si můžete také prohlédnout skrze aplikace google street view a virtuální prohlídka, které
vám zpřístupní 3D pohled téměř do každé ulice.

Google street view

Virtuální prohlídka
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Některé fotografie obce
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Obyvatelstvo - historicky
Počátkem roku 2013 žilo v obci celkem 745 obyvatel, z toho 393 mužů a 352 žen, jejichž průměrný
věk činil 40,5 let.10Podle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, kdy v obci žilo 692 lidí, tvořili největší
věkovou skupinu (17,8 %) obyvatelé ve věku od 30 do 39 let. Děti do 14 let věku představovaly 14,5 %
obyvatel, zatímco senioři nad 70 let úhrnem 7,8 %. Z celkem 592 občanů obce starších 15 let je
vzdělanostně nejpočetnější skupinou (34 %) nejvyšší ukončené vzdělání úplné střední bez maturity.
Podíl vysokoškoláků dosahoval 6,4 % a bez vzdělání bylo naopak 0,3 % obyvatel.11
Z cenzu dále vyplývá, že ve městě žilo 309 ekonomicky aktivních občanů (44,6 %). Dohromady 90
% z nich se řadilo mezi zaměstnané, z nichž 76,6 % patřilo mezi zaměstnance, 4,3 % k
zaměstnavatelům a zbytek pracoval na vlastní účet. Oproti tomu celých 43 % občanů nebylo
ekonomicky aktivních (to jsou například nepracující důchodci či žáci, studenti nebo učni) a zbytek
svou ekonomickou aktivitu uvést nechtěl.12
Během sčítání lidu se 65,8 % obyvatel obce přihlásilo k české národnosti. Zbývající zastoupené
národnosti byly ukrajinská (0,7 %), slovenská (0,6 %) a německá (0,3 %). Celých 32,2 % obyvatel obce
však svou národnost neuvedlo.13

Více informací a statistik naleznete zde

*Počet obyvatel v průběhu let.

10

Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2013. Praha: Český statistický úřad, 2013. 104 s. Dostupné online. Kapitola Okres Ústí nad
Labem, s. 55.
11
Telnice – obec/město (okr. Ústí nad Labem) [online]. Český statistický úřad, 2011-03-26 [cit. 2014-01-26].
12

Telnice – obec/město (okr. Ústí nad Labem) [online]. Český statistický úřad, 2011-03-26 [cit. 2014-01-26].

13

Telnice – obec/město (okr. Ústí nad Labem) [online]. Český statistický úřad, 2011-03-26 [cit. 2014-01-26].
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Pohyb obyvatelstva - historicky

Stav obyvatel dle věku - historicky

23

Náboženský život
Obec náleží pod římskokatolickou farnost Chlumec, která spadá pod ústecký vikariát litoměřické
diecéze.1415 Nachází se zde filiální Kaple svatého Josefa a Kaple Panny Marie, kde se však neslouží
pravidelně bohoslužby.16
Při censu provedeném v roce 2011 se 4,9 % obyvatel Telnice označilo za věřící, z toho 2,2 % se
hlásilo k církvi či náboženské obci. Nejvíce obyvatel (1,2 %) se označilo za následovníky
římskokatolické církve, okrajově též byla zastoupena Českobratrská církev evangelická. Plných 43,2 %
uvedlo, že je bez náboženské víry, a 51,9 % lidí odmítlo na otázku své náboženské víry odpovědět.17
Sociální a demografický vývoj

Politický a veřejný život obce
Obecní úřad
kontaktní spojení
Telefon:
Telefon:
WWW:
WWW:
Datová schránka:

Úřední hodiny
472 744 923
478 571 245
obec-telnice.cz
facebook.com/obectelnice
2ihbyhm

Jméno
Doubrava Jan, Ing.

Funkce
starosta obce

Kurtová Lenka, Ing.
Konečná Iva

místostarosta obce
referentka OÚ

Březinová Veronika
Benediktová Mária

účetní OÚ
asistentka starosty

Pondělí

8:00 - 12:00

Úterý

8:00 - 10:00

Středa

8:00 - 12:00

Čtvrtek

8:00 - 10:00

Telefon
+420 478 571 245
+420 724 180 546
+420 723 183 831
+420 472 744 923
+420 601 391 462
+420 475 223 060
+420 472 744 923
+420 778 094 734

13:00 - 17:00

13:00 - 17:00

Email
starosta@obec-telnice.cz

podatelna@obec-telnice.cz
ucetni@obec-telnice.cz

14

MACEK, Jaroslav. Katalog litoměřické diecéze AD 1997. Litoměřice: Biskupství litoměřické, 1997. 430 s. Kapitola Přehled jednotlivých
farností diecéze, s. 35-36.
15
Lexikon obcí severních a severozápadních Čech [online]. Státní oblastní archiv v Litoměřicích [cit. 2014-01-12].
16

MACEK, Jaroslav. Katalog litoměřické diecéze AD 1997. Litoměřice: Biskupství litoměřické, 1997. 430 s. Kapitola Latinsko-český rejstřík
farností, s. 405.
17
Telnice – obec/město (okr. Ústí nad Labem) [online]. Český statistický úřad, 2011-03-26 [cit. 2014-01-26]
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Služby obce
K nalezení zde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SKI AREAL Telnice
Ubytování v obci
Dům s chráněnými byty
Mateřská škola
Pošta Telnice
Lékař v Telnici
Knihovna
Sběrné místo
Služby radnice
Prodej dřeva
Pronájem sálu v kulturním domě

Spolky a organizace v Telnici

Spolky a organizace v Telnici
Nohejbalový klub Telnice
SHČMS - Sbor dobrovolných hasičů Telnice
Ski areál Telnice a Skilifte Telnice
Spolek pro obnovu památek a podporu kulturních tradic Telnice
Sportovní klub Spartak Telnice
Horský spolek Adlofov v Krušných horách
Nemovitý majetek obce
SUBJEKT
Bistro Bažina
Bytové jednotky
Dům s pečovatelskou službou
Chata U Vleku

MAPA
mapa
V56, V60, V96, V97, V92,
V98,V99,V87,T11,T83,T88
mapa
mapa

ADRESA
Varvažov 107, 403 38 Telnice
V (číslo) – Varvažov (číslo popisné)
T (číslo) – Telnice (číslo popisné)
403 38 Telnice
Telnice 139. TELNICE 403 38
Zadní Telnice 44, 403 38 Telnice

Kulturní dům

mapa

Telnice 248, 403 38 Telnice

Kino Telnice

mapa

Telnice 77, 403 38 Telnice

Stará Pošta

mapa

Varvažov 114, 403 38 Telnice

Penzion U Zeleného stromu

mapa

Telnice 10, 403 38 Telnice
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Hospodářské poměry
Zemědělství a průmysl
Mapový portál zemědělské půdy zde
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Druh pozemků dle rozlohy

Rozloha lesních pozemků

Místní infrastruktura:
Telnice je vybavena veřejným osvětlením, vodovodem a je plynofikována.18 V obci je zavedena
meziměstská autobusová doprava, v letní sezóně cyklobus (linka č. 20), a v zimním období skibus
(linka č.10).
Linka 451, cyklobus a skibus
•

Přepravu zajišťuje od 9/2018: DSÚK příspěvková organizace (Dopravní společnost
Ústeckého kraje), Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
o Provozovna: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem https://www.dsuk.cz/

Města a obce Děčín, Jílové, Libouchec, Telnice, Krupku, Novosedlice a Oldřichov u Duchcova
propojují koleje již od roku 1871 "Kozí dráha". Provoz Kozí dráhy byl dnem 30.8.2015 ukončen. Dne
4.12.2015 byl vydán ROZKAZ O VÝLUCE č. 73041.

18

Vybavenost obci – kanalizace, plynofikace [online]. Národní geoportál INSPIRE [cit. 2014-01-18].
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Zdravotní a sociální zařízení
Dům s pečovatelskou službou
Posláním domu s pečovatelskou službou v obci Telnice je pomáhat klientům žít co nejdéle
samostatně v běžném prostředí domova a zvládat vlastní domácnost a péči o sebe.
Hlavním cílem je vytvořit pro klienty bezpečné zázemí a poskytnout podporu při běžném denním
režimu a zajištění soukromí klienta. Máme zde 14 bytových jednotek. Dům je kompletně
bezbariérový.
Adresa:
Telnice 139
403 38 Telnice
Jméno
Iva Konečná

Funkce
Kontaktní osoba

Telefon
+420 472 744 923
+420 601 391 462
podatelna@obec-telnice.cz
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Praktický lékař pro dospělé
Mudr. Zdeněk Postler
ordinace se nachází v Domě s pečovatelskou službou
Varvažov 139, 403 38 Telnice
E-mail: ordinacepostler@gmail.com
tel.: 603 289 428
kdy: každé pondělí 13:30 - 16:00 hodin a čtvrtek 7:30 - 9:00 hodin
Pohotovost
KZ a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem
Budova: A
tel.: +420 477 112 175, +420 475 210 333
podrobnosti na stránkách Krajské zdravotní

Lékárny v okolí
Dr. Max
Všebořická 396/51A, 400 10 Ústí nad Labem, Všebořice
Otevírací doba: 8:00–20:00
E-mail:usti2@drmax.cz
Tel.: +420 472 717 275
Web: www.drmax.cz
Lékárna Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem, Severní Terasa
Otevírací doba: 7:30–16:00
E-mail:olga.mucicova@mnul.cz
Tel.: +420 477 112 156, +420 477 112 100, +420 477 112 152, +420 477 112 153
Web: www.kzcr.eu
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Školství
Mateřská školka
Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě
předškolních zařízení. Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a
hospodaří jako příspěvková organizace.
Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního věku, součástí mateřské školy je školní jídelna a
vyučovacím jazykem je jazyk český. Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním
provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje
rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na
osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.
http://www.mstelnice.eu/
Jméno
Bakešová Kateřina

Funkce
ředitelka

Telefon
+420 475 223 387
+420 777 004 319

Email
mstelnice-ul@seznam.cz

Úřední hodiny
Pondělí

6:00 - 16:00

Úterý

6:00 - 16:00

Středa

6:00 - 16:00

Čtvrtek

6:00 - 16:00

Pátek

6:00 - 16:00

Základní škola
Nejbližší základní škola se nachází v Chlumci, 4 km od obce Telnice.
http://www.zsmuchova.cz/

Knihovna Telnice
Vedoucí knihovny Iva Konečná
Adresa: Telnice 139, 403 38 Telnice č.p. 21
Email: knihovna@obec-telnice.cz
Výpůjční doba pondělí a středa
od 16:00 – 17:00
http://omo.svkul.cz/telnice/
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Turistika a sport
Územím obce prochází řada turistických tras. Patří mezi ně
zelená turistická značka z Telnice do Adolfova, modrá
turistická značka z Telnice k přírodní rezervaci Černá louka u
Adolfova, a část žluté turistické značky z Varvažova k Ruskému
pomníku u Přestanova. V oblasti Adolfova pak vede cyklistická
trasa II. třídy nadregionálního významu č. 23, vedoucí z Děčína
na Měděnec, která je součástí Krušnohorské magistrály.19
Významně jsou zastoupeny zimní sporty. Jde především o
lyžařské středisko Zadní Telnice, jehož počátky sahají až do dob před první světovou válkou.20 V roce
1965 se stalo prvním rekreačním střediskem v Československu používajícím umělé zasněžování.[4] K
roku 2007 je jeho součástí 9 sjezdovek různé obtížnosti o celkové délce 4,2 kilometru.21
Mezi zdejší sjezdovky patří například Cvičná louka, Meva, Macháček, Turistická či Slalomák, které
jsou obsluhovány šesti vleky a jednou sedačkovou lanovkou.
Od roku 2014 je v Zadní Telnici v provozu dvousedačková lanovka, která byla dovezena ze
Švýcarska a přestavěna na zdejší podmínky. Je jednou z nejrychlejších v Krušných Horách.22
V okolí je též rozsáhlá síť běžkařských tras (strojově upravovaných i neupravovaných), mezi něž
patří i Krušnohorská lyžařská magistrála.

19

Cyklotrasa č. 23 Děčín–Měděnec [online]. Cyklotrasy.cz [cit. 2013-01-03].

20

BALEJ, Martin; ANDĚL, Jiří; JEŘÁBEK, Milan a kolektiv. Východní Krušnohoří – geografické hodnocení periferní oblasti. Ústí nad Labem:
Univerzita J. E. Purkyně, 2004. 270 s. (Acta UniversitatisPurkynianae. Studia Geographica). ISBN 80-7044-558-0. S. 64–67.
21
Telnice, 1965: první sněžné dělo komunistické Evropy [online]. iDNES.cz, 2007-10-16 [cit. 2014-02-02].
22

TELNICE, Skilifte. stavební místo [online].
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Současné roční zápisy
Politický a veřejný život včetně činnosti samosprávy a orgánů státní správy
Volby do Evropského parlamentu 2019
Detailněji zde
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Zastupitelstvo obce 2018 - 2022

Zastupitelstvo obce
Starosta
Místostarostka
Zastupitelé:

Složení zastupitelstva

Titul, Jméno, Příjmení
Ing. Jan Doubrava
Ing. Lenka Kurtová
Martin Hřebík
Hana Hůlková
Milan Kubík
Miloslava Mužíková
Petr Šedivý
Ing. Lubomír Vlach
Radka Böhmová
Mgr. Jan Holub
Alena Pocová

Za stranu
Cesta Změny
Cesta Změny
Cesta Změny
Cesta Změny
Nová Telnice
Nová Telnice
Cesta Změny
Cesta Změny
Sdružení Občanů
Cesta Změny
Nová Telnice

Finanční výbor
předseda výboru

Martin Hřebík

členové:

Jan Michalík
Alena Pocová
Miroslav Lacina
Michal Ryjáček
Jiří Šimeček

Složení finančního výboru

Kontrolní výbor
předseda výboru
členové:

Složení kontrolního výboru
Sociální komise
předseda komise
členové:

Složení sociální komise

Martin Záhlava

Milan Kubík
Josef Drmla
Petr Šedivý
Kateřina Bakešová
Mgr. Jaroslav Dlask
František Heřmánek
Luděk Linhart

Radka Böhmová
Gabriela Habásková
Martin Záhlava
Hana Olmrová
Eliška Hůlková
Šárka Švecová
Mgr. Jana Linhartová
Barbora Pencová
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Stavební a bytová komise
předseda komise:
členové:

Složení stavební a bytové komise

Kulturní komise
předseda komise
členové:

Složení kulturní komise

Mgr. Jan Holub
Milan Cicka
Ing. Lubomír Vlach
Kamil Řehák
Ing. Václav Zeman
Pavel Šindelář
Stanislav Kolísek

Hana Hůlková
Mgr. Pavel Dlask
Mgr. Jaroslav Dlask
Miloslava Burocková
Kateřina Bakešová
Michal Ryjáček
Bc. Jiří Bureš
Andrea Kolínová
Jan Uličný
Michal Zoula
Blanka Hanauerová

Zaměstnanci obecního úřadu
Zaměstnanci obce v roce 2019
Iva Konečná
Veronika Březinová
Soňa Heřmánková
Martina Čepelová
Jiří Vavřička
Marek Chvátal
Istvan Kurta
Eva Chvátalová
Jaroslava Škrobáčková
Lenka Michalova
Maria Benediktová
Lucie Štěpanovská
Jana Třeštíková

Referent
Účetní
Vedoucí domu s pečovatelskou službou
Poštovní úředník
Údržba
Údržba
Vedoucí VPP
VPP
VPP
VPP
Podatelna
VPP
VPP

do 04/2019

do 02/2019

do 03/2019
do 08/2019
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Usnesení z jednání obecního zastupitelstva

Usnesení z 03.jednání OZ

06.02.2019

Usnesení z 04.jednání OZ

není k dispozici

Usnesení z 05.jednání OZ

12.06.2019

Usnesení z 06.jednání OZ

04.09.2019

Usnesení z 07.jednání OZ

23.10.2019

Usnesení z 08.jednání OZ

17.12.2019

Ekonomické subjekty
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Hospodaření obce
Veřejné zakázky

Seznam veřejných zakázek obce Telnice
Seznam uzavřených smluv
Hodnocení českého statistického úřadu za rok 2018

Rozpočet obce 2019

https://www.obec-telnice.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/2019.html
36

Střednědobý výhled rozpočtu obce

https://www.obec-telnice.cz/obecni-urad/rozpocet-obce/
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Obecní oznámení
Video
Typ:

Název:

Odkaz:

Datum:

video

Telnický Masopus 2019

4.3.2019

video

Nový chodník v Telnici

12.8.2019

video

Telnický Kecky 2019

24.09.2019

video

Memoriál Pavla Doubravy 2019

7.10.2019

Články
Typ:

Název:

Datum:

oznámení

Nádraží se přeměňuje v obecní komunitní centrum

3.1.2019

oznámení

Naši hasiči svedli celou řadu napínavých soutěžních soubojů a
odvedli skvělou práci

15.1.2019

oznámení

Zima v Adolfově 4.2.2019

4.2.2019

oznámení

Hasičský taneček

16.2.2019

oznámení

Telnické kino – Hotel Transylvánie

13.2.2019

oznámení

Kulturní a sportovní akce Telnice 2019

25.2.2019

oznámení

Masopust 2019

2.3.2019

oznámení

Telnický Rohlík 2019

25.2.2019
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oznámení

Divadelní představení Zlatý zvoneček

4.3.2019

oznámení

Slovo starosty

6.3.2019

oznámení

Pavel – zpívající mísy a gongy

7.3.2019

oznámení

Uhelný muž 2019

12.3.2019

oznámení

Služby pečovatelky mohou využívat všichni

15.3.2019

oznámení

Silvestr na Bažině byl velkým překvapením

26.3.2019

oznámení

Velikonoční dílničky 2019

1.4.2019

oznámení

Sousedský bazárek

9.4.2019

oznámení

Uhelný muž – hudební festival

18.4.2019

oznámení

Přání příjemných Velikonoc

19.4.2019

oznámení

Nabídka kulturních akcí v Telnici je pestrá

23.4.2019

oznámení

Pálení čarodejnic 2019

23.4.2019

oznámení

Dobrý skutek na Telnici

29.4.2019

oznámení

Dělám dobré skutky 2019

3.5.2019

oznámení

Na památku Dne osvobození

8.5.2019

oznámení

Slovo starosty

9.5.2019

oznámení

Pozvánka Uhlený muž 2019

20.5.2019

oznámení

Noc kostelů

22.5.2019

oznámení

Uhelný muž a den dětí 2019

30.5.2019

oznámení

Setkání seniorů 2019

2.6.2019

oznámení

Horský spolek Adolfof: Jaká byla zimní sezóna?

12.6.2019

oznámení

Sousedský bazárek

17.6.2019

oznámení

Kompostéry a štěpkovač dávají smysl

24.6.2019

oznámení

Nový chodník přinesl komfort a bezpečí pro chodce

2.7.2019
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oznámení

Výběrové řízení na pozici kuchařky/uklízečky

8.7.2019

oznámení

Slovo starosty

8.7.2019

oznámení

Obec poskytne bezúročnou půjčku na kotle

16.7.2019

oznámení

Volný byt s pečovatelskou službou

19.7.2019

oznámení

Registrace Telnický Kecky 2019

21.7.2019

oznámení

Veřejná vyhláška – opatření při nedostatku vody

29.7.2019

oznámení

Chlumecký Nebojsa

22.7.2019

oznámení

Telničtí hasiči se nedokáží nudit

1.8.2019

oznámení

Telnický Kecky 2019

9.8.2019

oznámení

MACABRE CUP 2019

15.8.2019

oznámení

Bitva u Chlumce 2019

28.8.2019

oznámení

Partner Telnice od 2.9.2019 v nových prostorech

30.8.2019

oznámení

Soudsedský bazárek

2.9.2019

oznámení

Medem od Petra Hůlky z Varvažova se léčí v Dubaji a Tokiu

2.9.2019

oznámení

7. ročník memoriálu Pavla Doubravy

3.9.2019

oznámení

Jedeme na návštěvu do historického Chebu

4.9.2019

oznámení

STIMAX 2019

21.9.2019

oznámení

Telnický Kecky ve zpravodaji

23.9.2019

oznámení

Slovo starosty

30.9.2019

oznámení

Autobusové zastávky v obci obohatily knihobudky

8.10.2019

oznámení

Dobře naladěné divadlo: Princezna čokoláda

10.10.2019

oznámení

Běžecké stopy 2019 - 2020

15.10.2019

oznámení

Sázení stromů

21.10.2019

oznámení

Dušičkový rej

21.10.2019
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oznámení

Silvestr obce Telnice 2019

23.10.2019

oznámení

101. výročí vzniku samostatného Československa

28.10.2019

oznámení

Letní soustředění telnických hasičat

30.10.2019

oznámení

Volný byt s pečovatelskou službou

30.10.2019

oznámení

Memoriál Pavla Doubravy má v kalendáři pevné místo

5.11.2019

oznámení

Slovo starosty

11.11.2019

oznámení

PředVánoční bazárek

14.11.2019

oznámení

Jóga v Telnici není jen o cvičení, ale také o setkávání

20.11.2019

oznámení

Vánoční dílničky 2019

24.11.2019

oznámení

Telnické Vánoce 2019

28.11.2019

oznámení

Hasičské děti v září zářily na bednách

2.12.2019

oznámení

Mikulášská nadílka 2019

3.12.2019

oznámení

Předvánoční setkání seniorů

4.12.2019

oznámení

Česko zpívá koledy

9.12.2019

oznámení

Na 250 příznivců vojenské historie válčilo u Chlumce

10.12.2019

oznámení

Adventní koncert a výstava betlémů

10.12.2019

oznámení

Slovo starosty

17.12.2019

oznámení

Ve Varvažově rostou symboly Vánoc

17.12.2019

oznámení

PF 2020

23.12.2019
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Telnický zpravodaj
Na stránkách www.telnickyzpravodaj.cz naleznete všechna vydání telnického zpravodaje spolu
s přehledem akcí a videoreportáží.
Typ:

Název:

Datum:

Zpravodaj

Telnický zpravodaj únor 2019

Únor 2019

Zpravodaj

Telnický zpravodaj duben 2019

Duben 2019

Zpravodaj

Telnický zpravodaj červen 2019

Červen 2019

Zpravodaj

Telnický zpravodaj září 2019

Září 2019

Zpravodaj

Telnický zpravodaj říjen/listopad 2019

Říjen/Listopad
2019

Zpravodaj

Telnický zpravodaj prosinec 2019

Prosinec 2019
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Kulturní a společenské akce
Kulturní a sportovní akce v obci Telnice pro rok 2019
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Vybrané kulturní a společenské akce
Hasičský taneček 16.2.2019
Telnický Rohlík 2.3.2019
• FOTODOKUMENTACE
Telnický Masopust 2.3.2019
• FOTODOKUMENTACE
• VIDEOZÁZNAM
Divadelní vystoupení Kouzelný Zvoneček 24.3.2019
Velikonoční dílničky 19.4.2019
• FOTODOKUMENTACE
Pálení čarodějnic 30.4.2019
• FOTODOKUMENTACE
Sousedský bazárek 5.5.2019
• FOTODOKUMENTACE
Setkání seniorů a sousedská grilovačka 30.5.2019
• FOTODOKUMENTACE
Noc kostelů v Kapli SV. Josefa, výstava a koncert 24.5.2019
• FOTODOKUMENTACE
Uhelný muž 1.6.2019
• VIDEOZÁZNAM
• VIDEOZÁZNAM
• VIDEOZÁZNAM
30. ročník Macabre cup 24.8.2019
Pochod historických vojsk a Bitva u Chlumce 6.9.20219
Telnický Kecky 7.9.2019
• FOTODOKUMENTACE
• VIDEOZÁZNAM
Sousedský bazárek 8.9.2019
7. ročník Memoriálu Pavla Doubravy 5.10.2019
Dušičkový rej 2.11.2019
• FOTODOKUMENTACE
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PředVánoční bazárek 24.11.2019
Vánoční dílničky 1.12.2019
• FOTODOKUMENTACE
• FOTODOKUMENTACE
Setkání seniorů 4.12.2019
• FOTODOKUMENTACE
Mikulášská besídka 7.12.2019
• FOTODOKUMENTACE
Výstava Betlémů s koncerty v Kapli sv. Josefa 13-14.12.2019
• FOTODOKUMENTACE
Silvestr obce Telnice 31.12.2019
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Průběh roku, počasí, klimatické změny
Územní teploty

Územní srážky

V Telnici dne 19. dubna 2020
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