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Vážení spoluobčané,
na hodnocení v první polovině letošního roku se může někomu zdát příliš brzy, ale ve výroku kontroly Krajského úřadu za loňský rok stojí, že KÚ shledal práci úřadu obce za bezchybnou.
Hospodaření obce a výsledky kontrol finančního a kontrolního výboru nebyly v rozporu se zákonem. Jednání zastupitelstva obce, která jsou veřejná, se snažíme vést ke společnému kompromisu a domnívám se, že i názory a připomínky občanů jsou mnohdy vyslyšeny a dávají námět pro
řešení společných problémů. Práce jednotlivých komisí mohu hodnotit velmi pozitivně. Velmi bych
chtěl poděkovat sboru pro občanské záležitosti a kulturu, neboť akce, které proběhly pod jejich
záštitou např. „Vítání nových telnických občánků“ a „Setkání seniorů“ byly pěkné a hlavně se líbily
zúčastněným. Velmi pěkné byly plesy v zimní sezóně konané na znovuotevřené „Sauně“. Očekávání předčily akce „Pálení čarodějnic“ a „Dětský den“, které se podle značné návštěvnosti už dostaly za hranice obce. Poděkování za organizaci a hladký průběh patří místostarostovi, místním
hasičům, rybářům a mnohým ochotným dobrovolníkům na jednotlivých stanovištích. Na další tradiční akce si budeme muset počkat na letní prázdninové a podzimní období. Pozvánkami jsou:
„Neckyáda“ a „Uhelný muž“ v létě, na podzim připravovaný turnaj v nohejbalu a nová disciplína
„Mistrovství v guláši“. Dále si Vás již tradičně dovoluji pozvat první týden v říjnu na sportovní klání
sborů dobrovolných hasičů na Oprámu.
V letošním roce je snaha všech dotčených obcí opět zahájit rekreační provoz na trase „Kozí
dráhy“. Více jak roční výluka této trati značně prodražuje nápravu její sjízdnosti.
S malým počtem veřejně prospěšných pracovníků a pracovníků veřejné služby se daří díky
organizačním schopnostem paní Lídy Zemanové a pracovitostí jejího kolektivu udržovat zeleň a
pořádek v obci. Za to jim od nás patří uznání a poděkování za odvedenou práci.
Všem občanům obce Telnice přeji pěknou dovolenou a školní mládeži, ať se ve zdraví po prázdninách vrátí do školních lavic, kam se jistě budou těšit.
Váš starosta Rudolf Fiala

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. 47 274 4923.
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Obec Telnice od počátku letošního roku již provedla nezbytné investice v obecních bytech, se kterými
bych vás ráda seznámila.
•

•
•
•
•
•
•

Začátkem roku jsme dofinancovali celkovou rekonstrukci střechy na domě č. p. 11 v Telnici, která
byla realizována na podzim loňského roku. Před domem byla položena zámková dlažba, která
nahradila značně poškozené dlaždice s popraskaným betonem. V domě byla kompletně vyměněna
nevyhovující rozvodová skříň el. energie.
Po uvolnění bytu ve Varvažově č. p. 60 byla provedena celková rekonstrukce bytu (nové rozvody
vody i el. energie, rekonstrukce podlah, koupelny včetně výměny problematických plynových
přímotopů za rozvod ústředního topení).
V podkrovním bytě v domě č. p. 83 v Telnici došlo v největších mrazech k poruše plynového kotle a
následnému zamrznutí rozvodů ústředního topení, které vedly mezi pláštěm střechy a obvodovou
stěnou. Bylo nutné tyto rozvody přemístit dovnitř bytu, aby se tato situace již neopakovala.
V Telnici č. p. 37 byla vyměněna poškozená garážová vrata a zateplena část obvodové zdi.
V domě č. p. 172 a 173 (panelák) probíhá průběžně zateplení přízemních bytů a v jednom bytě
došlo k výměně vany.
V domě č. p. 99 ve Varvažově byla opravena prádelna a instalováno pohybové čidlo nad vchodové
dveře.
Byla provedena revize komínů a dosud se provádí kontrola plynových topení ve všech bytech.

V současné době probíhá zakázkové řízení na rekonstrukci střechy na domě č. p. 83 v Telnici, která by
měla být realizována ještě v letošním roce.
Po dokončení plánovaných akcí pro letošní rok je počítáno s další výměnou vchodových dveří u
nejpotřebnějších domů.
Prioritou je také rekonstrukce uvolněných bytů, pokud to stav bude vyžadovat.
V letošním roce budou ve všech domech svolány domovní schůzky. Nyní proběhla tato schůzka již v
pěti obecních domech, kdy si nájemníci i správa bytů řekli své postřehy, problémy a byly domluveny
nejpotřebnější opravy.
O dalších akcích v bytovém fondu obce vás budu informovat v prosincovém čísle zpravodaje. Nyní
ale přeji všem krásné léto a pohodu
Iva Konečná
správa bytů

V březnu navštívili telničáci divadelní představení
„Klec bláznů“, které bylo opravdu velkolepé, a všichni
přítomní se upřímně pobavili. Pro příští sezonu obec
plánuje návštěvu Divadla v Celetné.
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• Připravily se projekty na realizaci nové kotelny pro „Saunu“ a pro přestavbu bývalé „knedlíkárny“ na nájemní byty, to vše je potřebné k zadávání veřejné zakázky.
• Byl ukončen proces schvalování změny ÚP č. 2 obce Telnice, který řeší další rozvoj v zimním rekreačním středisku na zadní Telnici - na ten čekali především zástupci Ski klubu a
Ski areálu s.r.o.
• Nad změnou Územního plánu č. 4 obce Telnice, která je pro další rozvoj naší obce nejdůležitější, se vedla s dotčenými orgány velice vleklá jednání ohledně záboru zemědělské půdy
pro nově zastavitelná území. Věřím, že poslední verze je konečná a pro nás jako obec a
soukromé subjekty přijatelná. Bude následovat územní studie, která řeší inženýrské sítě,
komunikace, veřejné prostranství a občanskou vybavenost v dané oblasti předpokládané
výstavby.
• Po vzájemně výměně názorů mezi obcí, správou údržby silnic a krajským úřadem o nutnosti výměny zchátralých svodidel a zábradlí, se tak pro zvýšení bezpečnosti nás všech nyní
provádí průběžně dle finančních možností kraje. I obec se vlastními prostředky podílí na
nutných opravách mostků přes potok.
• V obci již na některých místech byly umístěny lavičky a sedací sety pro relaxaci místních
občanů nebo turistů. V průběhu roku můžete očekávat i další místa, kde se odpočinková
posezení objeví (zrealizovaný záměr od paní Burockové).
• Rovněž drobné opravy vstupů do nájemních domů zvýšily bezpečnost vlastních nájemníků
a jejich návštěv, další opravy se připravují.
• Plánujeme výměnu střešní krytiny, opravu římsy a svodů dešťové vody na budově mateřské školy s nájemními byty.
• Dle finančních možností chceme postupně začít měnit plastová okna a vstupní dveře
v nájemních domech.
• Bohužel nám nevyšla včas podaná žádost na ČEZ o dotaci na projekt „Oranžové hřiště“
(září 2011), která měla přispět k vybudování nového dětského hřiště v areálu mateřské
školky. My to ale nevzdáváme a společně s paní ředitelkou MŠ a sponzory budeme postupně vlastními finančními prostředky toto hřiště budovat.
Informaci pro Vás připravil starosta obce Rudolf Fiala
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Žiji na vesnici. Podhorské vesnici. Nemáme zde hospodářství, žádné zemědělce a chovatele. Lidé za obživou
většinou do zaměstnání dojíždějí. V některých domácnostech spíše převyšuje počet psů a koček nad slepicemi. Čili –
zemědělský ruch se nás netýká. Ale každý dům je obklopen pečlivě operovávanou zahradou. To samozřejmě vyžaduje stálou péči. Tráva však roste a roste. Zemědělec kosí 2x ročně: sena a otavy. Domkař seká celé vegetační období.
S technikou to jde celkem lehce, jen to dělá rámus. A nastal kámen úrazu. Jaké máte sousedy?
V sobotu nebo v neděli při krásném počasí si chci udělat relax na zahradě a nejednou – zleva se ozve sekačka, zprava pila. A je po idylce. Co udělám? Jdu se dohodnout o nutnosti rámusení, - jdu se pohádat, - zalezu domů a
čekám až dokončí práci a potom se pokusím dohodnout pravidla sousedského soužití. Je to na každém jednotlivci,
vážení. Ale žiji přece na vesnici a příroda se umluvit nedá. Lidé ale mají dar řeči a měli by ho umět užívat
k porozumění. Jsou však tací, se kterými domluva není. Nebo si myslíte, že je nutné vše řešit stížnostmi a pokutami?
Nejen já s tím mám osobní zkušenost. A potom jen nevěřícně kroutím hlavou nad možnou zlobou a záští.
Já mám ale štěstí, se svými sousedy vycházíme.
Chtěla bych se s vámi podělit o tři zkušenosti soužití.
1. Bydlíme na celkem frekventovaném místě u hřiště. Auty se sem dopravují fotbalisté na trénink a zápasy
z blízkého okolí i z dálky, přece nebudou chodit pěšky. Máme dohady s parkujícími auty kolem našeho domu.
Nelíbí se mi rychlost, jakou zde jezdí. Není zde omezená rychlost, ale snad by měli být řidiči soudní sami od
sebe. Nejen že se práší, ale chodí zde děti, a náš kocourek už na to doplatil životem. Ani hukot není příjemný,
když sedíte doma. Otřesy nesvědčí ani budově. Cesta není uzpůsobená takovému provozu.
Pamatuji si doby, kdy fotbalisté chodili na hřiště pěšky, vyfasovali pracovní nářadí a upravovali hřiště i okolí.
Potom trénovali. Dnes si ani odpadky po sobě neuklidí. A ještě mají připomínky, že nemají kde parkovat, když
obsadíme jednou ročně na 3 hodiny místo přivezeným dřevem na topení.
2. Na pozemek za kabinami byl dovezen kamion s hasičským materiálem. „Dočasně“ už tam je asi 3 roky. Jezdí
tam hasiči pro materiál i na cvičení. Vjezd na hřiště ze silnice je obtížný a hlavně překážíme tam parkujícím
autem. Několikrát jsme již uvolňovali na požádání průjezd. Před nedávnem jsem zašla s dotazem k řidiči
hasičského auta, zda je nutné zajíždění s tak těžkým autem na hřiště. Odpověděl, že jezdí nakládat a vykládat. A hleďme, co se nestalo: zjistila jsem, že již hasiči nejezdí kolem nás, ale vykládají a nakládají u silnice a
nosí věci do kamionu ručně. Všechno jde v rámci dobrých sousedských vztahů.
Mnohokrát děkuji. Děkuji.
3. Letos se těžilo dřevo na obecním pozemku za hřištěm. Těžká auta, traktory a přívěsy vozily dřevo uličkou mezi domy. Cesta, po které jezdily, je z části soukromá. Protože tam vedla ulička, dohodli se okolní majitelé a
posunuli ploty, tak, aby mohlo projet auto s uhlím nebo fekál. Málokdo jiný tudy jezdil. Začali ji užívat svého
času volejbalisté, potom zahrádkáři, a nyní dřevaři. Jediný, kdo přišel požádat o povolení průjezdu, byl Petr
Ulčák.
Ulička byl v době tání pěkně rozježděná a blátivá. Bláto vedlo až k silnici. Nikdo nepřišel srovnat vyjeté koleje
a rozježděné hraniční kameny. Zbylo to na nás. V současné době se uličkou špatně jezdí osobními auty, protože tam drhne spodek. Tak se jezdí šikmo. Nevadí, že je podle plotu okrasný květinový rabat. Také sousedský přístup.
Miloslava Burocková

•
•
•
•

půjčení tepovače:
1 den
víkend
využití malotraktoru
dovoz materiálu Multicarou
kopírování:
1strana A4
A4 oboustranná

180,- Kč + 20% DPH
300,- Kč + 20% DPH
30,- Kč/započatých 15 minut + 20%DPH
18,- Kč/km + 20% DPH
1,20 Kč + 20%DPH
1,80 Kč + 20%DPH
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Milí čtenáři Telnického zpravodaje,
dovolte mi připomenout činnost kulturní komise v prvním pololetí roku 2012. Jako každý rok
proběhlo v naší obci několik, dá se říci, už tradičních kulturních a společenských akcí, na kterých
se podílela nejen kulturní komise, ale i všechny spolky a sdružení. K zimnímu období patří plesová
sezóna a u nás již několik let se opakující čtyři plesy a zábavy. Rybářský klub Varvažov zahájil
plesový maraton v lednu. V únoru jsme se mohli pobavit na Hasičském tanečku. Březen patřil
sportovcům. Poslední možností si zatančit v letošní sezóně byl Obecní ples pořádaný v dubnu.
Na kluzišti ve Varvažově proběhl v lednu Maškarní
rej. Mrzlo, jen praštilo a účast byla veliká. Dětem byly za
nádherné masky rozdány sladké odměny, dospělí se zahřívali teplým grogem a k chuti přišly i opravdu skvělé koláčky, které upekla paní Maruška Hemzová. Tímto bychom
jí chtěli ještě jednou poděkovat za její ochotu a dobrosrdečnost.

30. duben je spojený s pálením čarodějnic. Letošní
kráska přiletěla balónem. I když byl velký vítr a chvílemi
jsme mysleli, že se ani zapalovat nebude, všechno proběhlo tak jak mělo a bystré oči místních hasičů dohlédly
na to, aby shořelo jen to, co má. Děti se vyřádily při soutěžích i tancování, svezly se na koních, nejlepší masky
malých čarodějnic byly odměněny sladkostmi. Akce se
vydařila, tančilo a zpívalo se až do pozdních nočních hodin.
Oslava dětského dne proběhla v naší obci 2. června. Děti zhlédly v místním kině pásmo
pohádek, potom je hasiči převezli k Oprámu ve Varvažově. Tam na ně čekala cesta lesem plná
soutěží a úkolů. Letos byla připravena soutěž i pro dospělé, cestou hledali s dětmi na stromech
otázky a odpovědi na ně zapisovali do připravené křížovky. Během celého odpoledne se mohli
děti svézt na člunu, zajezdit na koních, vyřádit se na velké skluzavce nebo na houpačkách. Letos
se vydalo rekordních 122 startovních lístků.
Všech akcí se aktivně účastní nejen členové kulturní komise, ale i dobrovolníci. Chtěli bychom jim touto cestou poděkovat za jejich aktivní účast, a to zejména manželům Dvořákovým za
bezplatné projížďky na koních téměř na všech akcích, paní Marušce Hemzové za sladké odměny,
které vždy daruje pro děti, všem členům SDH Telnice, Rybářského klubu a všem ostatním, kteří
jsou ochotni ve svém volném čase udělat něco pro to, aby byl i v naší obci „čilý společenský ruch“
a to nejen pro dospělé, ale hlavně pro děti. Vždyť nejhezčí odměnou jsou radost a úsměvy spokojených dětí.
Za kulturní komisi Šárka Matiášová
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Opět nastávají za několik
dní letní prázdniny a naše školka se
na sedm týdnů uzavírá. Co všechno se v předešlém období událo, co
se nám povedlo i nepovedlo, čím
jsme s dětmi prošli a co jsme se
naučili? Je toho opravdu hodně a
není možné se zde o všem zmínit.
Tak alespoň to nejdůležitější.
I nadále se snažíme naší
školku stále zvelebovat a zdokonalovat, a to nejen novým účelným
vybavením, moderními vzdělávacími a výchovnými pomůckami, ale i
postupnou aktualizací vzdělávacího
programu, včetně nadstandardních
aktivit, které dětem a rodičům nabízíme. Veškerý průběh nadstandardních aktivit a některé vzdělávací a výchovné činnosti mají rodiče
dětí možnost sledovat ze záznamů
na našich webových stránkách, a to i včetně fotografií z těchto činností. Také mají možnost zapůjčit si CD
(fotografie) a DVD (videa), která pro ně z těchto akcí zpracováváme.
Předškolní vzdělávání, organizace dne a celodenní pobyt dětí ve školce i nadále probíhá v tzv. rodinném duchu, který je pro děti přirozený, bezpečný a příjemný. Vytváření rodinného prostředí dětem při
jejich pobytu ve školce je pro nás prioritou a naší odměnou je pak spokojenost dětí. Jsme otevřenou školkou nejen pro rodiče.
Od počátku roku 2012 proběhla na naší mateřské škole již opětovně měsíční souvislá pedagogická
praxe studentky pedagogické školy. Praktikující studentka byla velmi schopná a šikovná. Aktivně se účastnila veškerého dění ve školce, pomáhala při nadstandardních aktivitách a děti si ji velmi oblíbily. Dále se u
nás uskutečnily dvě odborné studijní stáže ze strany jiných mateřských škol a to jedné ředitelky a jedné
učitelky. Obě odborné stáže probíhaly v rámci NIDV a kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských
zařízení.
Dále se uskutečnila třídenní a pro celkový chod školky velmi zásadní kontrola ze strany České školní inspekce, jejíž závěr vyzněl pozitivně, avšak s vážnou připomínkou k celkovému vybavení školní zahrady
a její nebezpečnosti vstupních schodů. Školní zahrada je již od října 2008 řešena ve spolupráci se zřizovatelem školy a nadějí pro nás všechny bylo očekávání schválení a poskytnutí finančních prostředků z dotačního projektu na rekonstrukci a vybavení zahrady ze strany ČEZ. Dotace však k našemu velkému zklamání
nebyla schválena a tudíž poskytnuta. Další kontrolou, kterou jsme podstoupili, byla kontrola ze strany
Okresní správy sociálního zabezpečení a kontrola ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny. I tyto obě
kontroly měly pozitivní výsledek.
Další, velice důležitou událostí byl den otevřených dveří a průběh zápisu a přijímání nových dětí pro
školní rok 2012/2013. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podalo celkem 14 dětí v zastoupení
svých zákonných zástupců, avšak přijato mohlo být pouze 6 dětí. Nutno konstatovat, že žádostí o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání každým rokem přibývá, což nás velmi těší, avšak volných míst je stále
méně a méně. Je pro nás pak velmi smutné a nepříjemné, že nelze kladně vyhovět všem žádostem a plně
chápeme rozhořčení maminek, které obdrží negativní rozhodnutí o přijetí dítěte.
Dále se nás dotýkají personální změny v mateřské škole, kdy vzhledem k náročným hygienickým
požadavkům, souvisejícím s bezproblémovým chodem školy byla přijata nová paní uklízečka, která je nám
velkou pomocí nejen při celkovém úklidu školy. Během školních letních prázdnin pak bude ještě
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v souvislosti s odchodem stávající paní učitelky probíhat výběrové řízení na novou paní učitelku, která nastoupí od 01.09.2012.
V období od ledna do června tohoto roku jsme školku vybavili novými vnitřními posuvnými dveřmi a
zcela novým, účelným a moderním zabezpečovacím zařízením. Také jsme od rodičů Svobodových dostali
pro děti na školní zahradu velmi hezký a účelný dřevěný domeček, který je dětmi při hrách velice oblíben.
I nadále dětem a rodičům nabízíme jako nadstandardní aktivity možnost účasti předškolních dětí na
bruslení a keramice, dále pak kroužek výtvarné výchovy
a pohybové výchovy. Rovněž rozličné společné akce
mimo provoz školky jsou velmi oblíbené, což svědčí o
značné účasti. Jedná se např. o táboráky a opékání
buřtíků, lampionové průvody spojené s hledáním pokladu, drakiádu, vánoční posezení spojené s vánoční dílničkou, slavnostní pasování a vyřazování předškolních
dětí, různé poznávací výlety.
Nadále trvá spolupráce s Městskou policií
v rámci projektu prevence kriminality, spolupráce
s Masarykovou nemocnicí a nově byla navázána spolupráce se Základní školou Střekov, která pro naše děti
již 2x pořádala sportovní soutěže. Také nadále probíhají pravidelné návštěvy loutkového divadla v naší školce a různé výlety, jako např. Velikonoce v Zubrnicích,
návštěva Zooparku v Chomutově, návštěva minifarmy v Žandově. Děti byly i na divadelním představení
„Michal je kvítko“, prohlédly si expozice Muzea v Ústí nad Labem a další.
Dále pak v rámci vzdělávání a na půdě školky proběhly rozličné zábavné akce pro děti, jako např.
maškarní ples, pouštění Morany, zelené vítání jara, velikonoční pečení s Renčou, barvení velikonočních
vajíček a hledání velikonočního kuřátka, probouzení berušek, čarodějnický rej, bublinkový den, pečení domácího chleba s Andreou a spoustu jiných akcí.
Závěrem bych chtěla poděkovat za vzájemnou spolupráci jak zřizovateli naší mateřské školy, tak
hlavně všem rodičům našich dětí, kteří se v rámci svých možností aktivně podílejí na celkovém chodu školky. Především pak paní Kolínové za vedení výtvarného kroužku ve svém volném čase a aktivní pomoci při
různých akcích školky, dále pak paní Svobodové za vedení pohybového kroužku ve svém volném čase a
rovněž aktivní pomoci při různých akcích školky.
Velký dík patří ještě jednou paní Svobodové za zastoupení paní učitelky v době její delší pracovní
neschopnosti. Vzhledem k její pomoci nemusel být provoz školky omezen pouze na dopolední vzdělávání.
Všem „školkovým“ dětem do nového školního roku přejeme, aby se jim v naší školce líbilo, aby
k nám chodily rády a abychom se na sebe každý den vzájemně těšili.
Bc. Věra Valtová
ředitelka Mateřské školy Telnice
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Společenská rubrika
8. května 2012 proběhlo ve společenské místnosti Penzionu vítání občánků. Mezi nové Telnické děti patří tito:¨

Šarlota Štěrbová
a
Daniel Jirásek
¨

Doubravová Zdena
Fábri Jan
Bártíková Věra
Drmlová Hana
Křížová Jiřina
Stukheilová Krista
Chrastilová Růžena
Veselý Jan
Johaník Viliam
Ulčáková Dagmar
Oplt Jiří

Machalová Zdeňka
Zajanová Alena
Štěpanovská Ivana
Doležalová Marie
Levá Miroslava
Malaťáková Elrieda
Ortová Alena
Sosnová Vlasta
Janků Emanuela
Primásek Karel
Nosek Jiří

Na konci loňského roku oslavili manželé Františka

a Jaroslav MAŠÍNOVI
DIAMANTOVOU SVATBU.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví!

:

Tichá Anna

Andrtová Jana

Všem pozůstalým upřímnou soustrast.
Za sociální komisi Miloslava Mužíková
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Velice nás potěšilo, když jsme s nadšením sledovali,
jak se plní sál v Penzionu U zeleného stromu. Více než šedesát našich občanů si přišlo zazpívat, zatančit, pobavit se
a zároveň příjemně strávit středeční večer 6. června 2012.
Při rychlém i pomalejším rytmu, dechovce či moderně Vás doprovázela kapela O.L.I. již podruhé. Doufáme, že
jsme potěšili kankánem i mužskou část obecenstva.
Rádi Vás všechny
opět přivítáme při prosincovém „Setkání
seniorů“
Všem spoluobčanům přejeme příjemně strávenou dovolenou plnou sluníčka a načerpání sil do druhé půlky roku.
Jak to letí…?!
Za sociální komisi Miloslava Mužíková
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Jednotka SDH Telnice informuje:
1. 12. 2. 2012 – Požár - Stoh balíkové trávy, katastrální území Dělouš. ( viz. Foto )

Jednotka prováděla hasební práce při – 18 °C.
2. 26. 2.2012 – Požár – Stoh balíkové trávy, pod dálnicí D8, Knínice – Libouchec.
3. 11.6. 2012 - Technická pomoc - Vyčištění odtoků zatopeného můstku ve Varvažově směr Libouchec.
4. 9. 6. 2012 – Taktické cvičení – dopravní nehoda na pozemní komunikaci. ( viz. Foto)

Dopravní nehoda dvou osobních automobilů, kde v jednom z automobilů jsou dvě zraněné osoby.

Hasební práce.

Dohašování.
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Jednotka si také vyzkoušela vyprošťovací zařízení.
Cvičení splnilo svůj účel a spolupráce s HZS Petrovice je na dobré úrovni. Jednotka si též vyzkoušela
v praxi nové dýchací přístroje, které chrání naše životy při zdolávání mimořádných událostí.
Všem zúčastněným, kteří se podíleli na výjezdech a opravách techniky, 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 Telnice: VJ Miroslav Lacina.

SDH Telnice informuje:
18.2.2012 Hasičský ples

Pasování nových členů SDH Telnice
Radek Kase a Veronika Charvátová

Kamila Krajdlová a Dagmar Ulčáková
Oslavily svá krásná jubilea.
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30.4.02012 Pálení čarodějnic.

SDH se podílelo na organizaci pálení čarodějnic a JSDH zabezpečovala požární dozor.
5.5.2012 Florianova putýnka Chlumec

Florianovy putýnky se za SDH zúčastnilo smíšené družstvo Hana Hůlková, Kateřina Šustrová, Lucie
Hůlková, Radek Kase, Milan Žinžur a Václav Hieke, které se umístilo na 7 místě.
2.6.2012 Dětský den.

SDH se podílelo na organizaci Dětského dne.
2.6.2012 Požární sport
Požární sport se konal ve Svádově. Naši si přivezli velmi pěkné umístění. Ženy se umístili na 2.místě a
muži na 3.místě. V jednotlivcích se umístili David Benedikt a Lucie Hůlková na 1.místě, Milan Žinžur a Kateřina Šustrová na 3.místě.
Těšíme se na Vás při dalších z některých akcí v naší obci. Též Vám Všem za SDH přeji pohodové
prázdniny a krásnou dovolenou se šťastným návratem domů.
Za jednotku SDH Tenice: VJ Miroslav Lacina.
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Skončila jarní část sezony, která se nám bohužel příliš nevydařila. Z
deseti zápasů jsme tři remízovali a pouze jeden vyhráli. V tabulce jsme skončili
na 8. místě. Na tuto nevydařenou sezonu musíme co nejrychleji zapomenout a
soustředit se na turnaj starosty obce Telnice, který každoročně pořádáme –
letos vychází na sobotu 23. 6. 2012. O výsledcích turnaje budeme informovat až
v příštím vydání Telnického zpravodaje.
Na podzim loňského roku jsme z části opravili střechu na kabinách a ve
spolupráci s myslivci dokončili oplocení hřiště. Bohužel nám střecha přes zimu
nevydržela, takže se chystáme do začátku příští sezony na kompletní, a pro
klub velmi finančně nákladnou, rekonstrukci celé střechy. Nový plot nám také
dlouho nevydržel, protože mezi námi žijí lidé, kteří když kácejí stromy okolo
hřiště, neřeší, jestli pokácené kmeny padají na nově udělaný plot. Ten byl tímto kompletně zničen. Tito lidé
nám slíbili, že plot dají do původního stavu, bohužel se tak do dnešního dne nestalo. Nejspíš tato oprava
zbude jen a jen na nás.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům za podporu v této sezoně a těšíme se na
další setkání při začátku nové sezony.
Jan Veselý
předseda

V průběhu sezony nás trápilo zranění několika hráčů a to se projevilo
v herní kvalitě mužstva. Velký podíl na tom má také fakt, že díky pracovnímu
vytížení většiny z nás, probíhají úterní a čtvrteční tréninky za velmi malé
účasti. V létě si dáme na měsíc odpočinek a poté začneme trénovat opět
každé úterý a čtvrtek. Více informací o našem klubu najdete na našich
nových internetových stránkách FK SPARTAK TELNCE.
Jiří Jukl
trenér

Konečná tabulka soutěže III. tř. podzim 2011 – jaro 2012
Rk. Tým
Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Velké Chvojno 20 12 6 2 69: 30 42
( 12)
2. Brná B
20 13 3 4 56: 32 42
( 12)
3. Malé Březno
20 11 2 7 62: 34 35
( 5)
4. Velké Březno B 20 9 1 10 62: 48 28
( -2)
5. Chabařovice B 20 8 3 9 48: 55 27
( -3)
6. Svádov B
20 7 4 9 45: 48 25
( -5)
7. Petrovice B
20 7 3 10 47: 61 24
( -6)
8. Telnice
20 6 5 9 50: 63 23
( -7)
9. Božtěšice
20 6 5 9 40: 61 23
( -7)
10. Přestanov B
20 6 4 10 35: 49 22
( -8)
11. Skorotice B
20 7 0 13 24: 57 21
( -9)
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Je za námi druhá polovina školního a zároveň sou‐
těžního roku mladých hasičů Telnice. V minulém
čísle jsem uváděla umístění mladších i starších.
Sezonu jsme začali velice pěkně ‐ na podzim se
starší umístili ve všech soutěžích na 1.místě,
mladší byli v závěsu za nimi – na 2.místě. Na za‐
čátku tohoto roku na nás čekaly Odborky, které
jsme všichni složili, dále jsme pak trénovali na
Závěr hry Plamen, který se konal ve Svádově.
Starší se umístili na 2.místě, taktéž mladší. Na
prvním místě se umístilo družstvo z Božtěšic, ve
kterém pak Tereza Hůlková a František Kopřiva
(oba z SDH Telnice) doplňovali družstvo na Kraj‐
ském
kole
hry
Plamen.
Děti také soutěžili na Memoriálu J.Rohleny, kde
soutěží jako jednotlivci. Na 2.místě se v kategorii
chlapci‐mladší umístil Lukáš Čečrle, v kategorie
dívky‐starší se umístila na 1.místě Tereza Hůlková,
na 2.místě Lucie Ajmová a v kategorii chlapci‐
starší se umísti na 1.místě František Kopřiva.
Letos soutěžila i Přípravka hasičů Telnice, kterou
jsme letos založili. Jejich vedoucí je Kateřina
Šustrová. Děti se umístily na 7.místě v soutěži
Přípravky.

ZPRAVODAJ

Také nesmím zapomenout na dorostenky – letos
za jednotlivce soutěžily Lenka Křížová a Lucie Hůl‐
ková (letos naposled). Lenka se umístila na
3.místě, Lucka na 1.místě.Obě postoupily do Kraj‐
ského kola, kde se Lenka umístila na 6.místě,
avšak Lucka závody nedoběhla, při prvním rozbě‐
hu si zranila koleno a musela odstoupit z celé sou‐
těže.
Na konci školního roku jsme uspořádali ještě jed‐
nu akci, a to Pohár Velitele SDH. Šlo pouze o
strávení krásného dne s dětmi, neboli zakončení
úspěšné sezony. Děti si mohly zastřílet ze vzdu‐
chovek, zaběhnout si kličkovanou a šipkovanou.
Jako překvapení měly děti připraven požární útok,
tentokrát však nestříkaly na terče, ale hasily
opravdový požár za dozoru dospělých.
V tomto školním roce nás čeká
ještě jedna akce, a to Soustředění MH na hřišti Telnice.
Všichni se na něj moc těšíme,
neboť jde o akci, kde se stmelí
kolektiv, je legrace a můžeme
pořádně trénovat.Také plánujeme výlet, ale kam pojedeme,
je pro ostatní momentálně tajemství…
Vedoucí MH Telnice
Hana Hůlková
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Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

Každé pondělí od 13.00 – 15.00 hodin

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

odpady
vždy do konce čtvrtletí
pronájem pozemků
do 30. 9. 2012

• U radnice je přistaven box na
likvidaci drobného elektromateriálu.
• Vybité baterie máte možnost odložit
do kontejneru umístěného na chodbě
radnice.
• Ve sběrném dvoře můžete nově
uložit nepoškozené
úsporné
žárovky, zářivky, lednice, televizory,
monitory,
počítače
a
ostatní
elektrotechniku – je zajištěn zpětný
odběr.

úterý, čtvrtek
sobota

11.00 – 14.00 hodin
09.00 – 11.00 hodin
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