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SLOVO 
STAROSTY:

  Každá podobná akce je příležitostí k 
setkání občanů Telnice, je ale také 
možností představit občanům postupně 
rekonstruovaný kostel svatého Josefa, 
dominantu naší obce. Chci věřit, že na 
následujících akcích budeme moci ukázat 
návštěvníkům kostel krásnější a více se 
blížící původnímu stavu.              Jan Holub  Výstava betlémů je zacílená spíše na naše 

menší návštěvníky. I letos se mezi 

vystavovanými betlémy objevily nové, 
zajímavé exponáty, které potěšily dětské i 
dospělé diváky koncertu, v dalších dnech 
pak děti z mateřské školy a žáčky ze 
základní školy České mládeže z Ústí nad 
Labem. 

  Vánoční dílničky přilákaly do sálu 
kulturního domu telnické děti, rodiče i 
prarodiče. Hojná účast byla opět na hranici 
prostorových možností sálu. Nasazení 
jednotlivých vedoucích stanovišť a jejich 
organizační schopnosti nápor zájemců o 
tvoření zvládly a příjemné odpoledne 
naplněné vyráběním věcí s vánoční 
t é m a t i k o u  t a k  m o h l o  v y v r c h o l i t 

slavnostním rozsvěcením vánočního 
stromku v prostorách před radnicí.

                    za členy okrašlovacího spolku  

  Pevné místo v kalendáři předvánočních  
akcí mají vánoční dílničky, výstava betlémů 
a vánoční koncert v kostele svatého Josefa, 
akce organizované členy okrašlovacího 
spolku, kulturní komise a členy SDH 
Telnice. 

  Po dvou letech ovlivněných covidovým 
omezením jsme v sobotu 17. prosince mohli 
přivítat téměř šest desítek zájemců o 
koncert Pěveckého sboru Tisá. Toto 
pěvecké  uskupen í  k  nám p ř i j í žd í 
vystupovat pravidelně a vždy si získá 
publikum skvělou interpretací písní 
širokého rozpětí žánrů. Na závěr koncertu 
došlo i na vánoční koledy, které si spolu se 
členy pěveckého sboru zpíval celý, do 
posledního místa zaplněný, kostel. 

Ohlédnutí za činností okrašlovacího spolku v zimním období

Tradiční masopust opět rozjásal vesnici

Nabídka akcí je 
veliká, každý si 
přijde na své

Kulturní 
a sportovní 
akce 2023
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Poděkování a náš tradiční výlet ke krmelci

                                                                                                                                                                   FZŠ České mládeže, Ústí nad Labem

   Poděkování patří také Telnickému okrašlovacímu spolku. Mohli jsme navštívit místní kostel, kde jsme si prohlédli výstavu betlémů a 
zazpívali si společně koledy. Těšíme se zase za rok na shledanou.                                                                žáci 4. B a Mgr. Marcela Burešová, 

   „Chtěli bychom co nejsrdečněji poděkovat panu myslivci Lukášovi za to, že nás každý rok v prosinci pozve do lesa ke krmelci. Pomůžeme 
tam rozmístit mrkve, jablka a třeba také usušený chleba. Při povídání o lese se dozvíme spoustu zajímavých věcí a dojde také na oblíbené 
opékání buřtů. Pobyt v přírodě si vždy moc užijeme.” Marianka 

   Dvacátého ledna proběhla výroční valná 
hromada SDH Telnice, které se zúčastnilo 
33 členů. Na programu bylo schválení 
zprávy o činnosti a hospodaření za rok 
2022. Dále plán činnosti na letošní rok, 
složení výboru a složení kontrolní a revizní 
rady. Součástí valné hromady bylo též 
předání několika vyznamenání a ocenění. 
Můžeme prozradit, že kromě tradičních 
každoročních akcí se můžete všichni těšit 
na  oslavy 150ti let od založení SDH 
Telnice.

  2. 2. 2023 - Transport osoby - jednotka vyjela na pomoc s transportem pacienta v obci 
Telnice, kterou si vyžádala záchranná služba.

  4. 2. 2023 -Technická pomoc - v ranních hodinách vyjela jednotka k odstranění spadlého 
stromu v místě telnického nádraží, kde vzrostlý strom spadl přes koleje. Jednotka strom 
rozřezala a odklidila.

 Další výjezd stejného dne měla jednotka k odstranění stromu do Chlumce. Šlo o 
nakloněný strom přes plot na komunikaci v ulici Holubova. Jednotka strom odklidila a 
zprůjezdnila komunikaci. 

Valná hromada
SDH Telnice

Naši dobrovolní hasiči 
měli z kraje měsíce

hned napilno
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zdravím vás ze stránek našeho zpravodaje 
letos poprvé a pevně věřím, že jste do 
nového roku vykročili s elánem a úspěšně. 
My jsme se také hned vrhli s chutí do práce 
a o některých aktualitách si tak, jak je zde 
zvykem, řekneme.
  Čističky odpadních vod. Jak jsme již 
avizovali na konci roku, musíme řešit 
odkanal izování  v  obci ,  respekt ive 
kompletní systém čištění vod. V prvé fázi 
musíme řešit stávající ČOV, které „prodala 
za 10,- Kč“ obec před několika lety 
občanům, v dalších krocích bude 
následovat žádost o dotaci na pořízení 
nových domovních ČOV, které mají 
pomoci dalším majitelům nemovitostí s 
odkanalizováním. 
  Majitelé ČOV do poštovních schránek 
již dostali informační dopis, který nabízí 
provedení revize ČOV od společnosti 
D N -S E R V I S ,  v y ř í z e n í  n o v é h o 
vodoprávního rozhodnutí a popisuje 
možnost zřízení monitoringu. Rád bych 
podotkl, že tyto 3 body jsou sepsány do 
jednoho dokumentu, ale záleží na vás, 
na provozovateli ČOV, jestli této 
nabídky využijete jako celek, jeden z 
bodů či vůbec. Společnost DN-SERVIS 
byla oslovena z důvodu, že již několik 
let servisuje čističky, které vlastní obec 
a jsme s touto společností spokojeni. V 
prvé řadě jde tedy o to, abychom své 
zař ízení  provozoval i  d le platné 
legislativy a s potřebnými povoleními, 
měli pravidelně odebírané vzorky a 
čističky fungovaly tak jak mají. 
  Tento dopis nenutí nikoho podepsat 
jakoukoliv smlouvu se společností DN-
SERVIS, ale byl bych rád, kdybychom 
měli svá zařízení v pořádku a dle platné 
legislativy. Troufám si říci, že několik 
čističek je v takovém stavu, že 
nemůžou ani fungovat. Proto jsem oslovil 
společnost, které důvěřuji, aby vytvořila 
nabídku, jak dát ČOV do správného chodu. 
Opět bych rád tady upozornil, že jestli jste 
přesvědčeni o správném fungování vaší 
ČOV a o svou ČOV se řádně staráte, není 
důvod to jakkoliv měnit. Třetím bodem je 
pořízení řídící jednotky, aby byl zajištěn 
dohled nad provozem těchto zařízení. Opět 
se jedná  jen o nabídku, jak udělat z tzv. 
hloupé čističky alespoň trochu „smart“ 
čističku. S tím souvisí příležitost využití 
jednorázové dotace šesti tisíc korun z 
rozpočtu obce, a to i pro lidi, kteří nemají 
zařízení přímo od obce. Byl bych rád, kdyby 
jste tuto problematiku nebrali na lehkou 
váhu a přistoupili k ní zodpovědně a 
provozovali vaše zařízení tak, jak se má. 
Opravdu nastal čas, abychom se o naše 

nejbližší okolní prostředí řádně starali.  
  Spalování biologického odpadu. Se 
životním prostředím souvisí i pálení odpadů 
ze zahrádek. Je to jev docela rozšířený a 
každý podzim jsme bohužel zaznamenali 
negativa s tímto spojená. V prvé řadě je 
třeba si uvědomit, že se spalování musí 
nahlásit hasičům. Určitě ne v případě, kdy 
si děláte jen malinký ohýnek, ale pokud 
pálíte větší objemy a ty produkují značné 
množství dýmu, je lepší hlášení učinit, aby 
nedošlo například ke zbytečnému výjezdu 
jednotky SDH. Hlášení  se provádí 

elektronicky a odkaz na správné umístění 
najdete na webových stránkách obecního 
úřadu. Druhým hlediskem tohoto počínání 
jsou samozřejmě sousedské vztahy. Nikdo 
si určitě nepřeje, aby mu soused vyudil jeho 
nemovitost nebo třeba vyprané prádlo při 
sušení. Stačí, když budeme používat zdravý 
rozum a konflikty určitě nebudou. Jinak, 
pokud plánujete spálení velkého množství 
listí či větví, tak možná spíše zavolejte na 
obecní úřad a domluvte se na odevzdání ve 
sběrném dvoře. Určitě se tím předejde 
případným problémům – jako například 
„výroba“ mlhy v den voleb z pálení mokrých 
větví tůjí.

  Vážení spoluobčané, milí sousedé, 

                                                   Váš starosta 
                                         Ing. Jan Doubrava

  Plán akcí.  Jistě jste si všimli, že uvnitř 
tohoto č ís la  zpravodaje je  krásně 
zpracovaný plán akcí na letošní rok. 
Protože jsem trošku čekal, jestli nám s ním 

nezamává respirační epidemie, vydáváme 
ho až nyní. Na plakátu je vidět, že jsme 
obec bohatá na volnočasové aktivity a 
opravdu je z čeho vybírat. Jak je již naším 
zvykem, informujeme dopředu tímto 
plánem, ale ještě před akcí samotnou 
doplníme konkrétní letáček, či informaci 
přes sociální sítě a webové stránky obce. 
Pokud ještě nemáte mobilní aplikaci 
Munipolis, tak si jí stáhněte, je to 
nejjednodušší cesta, jak se dostat k 
veškerým informacím o dění v obci. Budete 
mít zprávy vždy po ruce ve svém telefonu a 

nemusíte kvůli nim někam běhat.  

    Kultura. V lednu proběhl rybářský ples, 
děkuji  rybářům za jeho organizaci. 
Osmnáctého února proběhl ples hasičů, za 
což jim patří také dík. Dvacátého pátého 
března se uvidíme na obecním plese. Lístky 
jsou za 180 Kč k dispozici na radnici, ale 
většinou jsou velmi rychle rozebrané, tak s 
nákupem neváhejte. Děkuji všem za 
organizaci tradičního masopustu i všem 
našim občanům, kteří průvod masek 
pohostili. Bylo to krásné setkání se sousedy 
a přesně o tom je většina našich obecních 
akcí. Ještě jednou připomínám plán akcí na 
letošní rok a těším se, že se tam spolu 
uvidíme,                                    

   Úprava cen nájmu pozemků. Na 3. 
jednání zastupitelstva obce jsme 
dospěli po dlouhé debatě a výměně 
názorů ke stanovisku, že v současné 
době se nemůžeme vyhnout zdražení 
nájmu pozemků. Konkrétně jde o 
zvýšení z jedné koruny na pět korun 
českých za jeden metr čtvereční.  
Legislativa nám nařizuje, abychom se 
chovali jako jako správní hospodáři a 
proto musíme ceny alespoň přiblížit 
realitě, tedy ceně podobné, jak je v 
místě obvyklé. Změna proběhla od 1. 
ledna, ale většiny nájemců se dotkne, až 
při jejím prodlužování. Víme, že u nás 
jsou ceny například i přes třicet korun za 
metr čtvereční, ale na tuto cenu dospět 
opravdu nechceme. Důvodem zdražení 
není,  př ísun vel ikých částek do 
rozpočtu obce, ale obava, aby nás 
nemohl nikdo napadnout, že máme 
nepřiměřeně nízké nájmy. 
   Poděkování volební komisi. Děkuji 
všem členům volební komise, kteří se 
zasloužili za hladký průběh voleb. Chtěl 
bych vyzdvihnout práci paní Miloslava 
Burockové, která je služebně nejstarším 
volebním komisařem. Min. od roku 1990 
nevynechala žádné volby, což je 

úctyhodné. Za to je třeba poděkovat, 
protože víme, že ne vždy jde o lehkou práci.

Slovo starosty: Nabídka akcí je veliká, každý si přijde na své
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MLADÍ HASIČI

  V kategoriích mladších dětí bylo sice o 
úsek méně, zato vše bylo mnohem 
náročnější – ještě těžší kanystry, ještě 
větší pneumatika, ještě delší hadice, místo 
plazení bylo zapotřebí překonat děsně 

vysokou překážku a zachránit ještě těžšího 
raněného a to vše umocněné ještě delší 
tratí. Vždyť jsou taky všichni větší, než 
přípravková hasičata.

  Všem bojovníkům patří velké díky za 
skvělou reprezentaci a medailistům 
samozřejmě GRATULUJEME. 

  Dětem přejeme hasičské zážitky, které jim 
budou všichni závidět. A trenérům hodné, 
pilné a zvídavé dětičky, které mají spoustu 
chutí řádit s hadicí v ruce. Končící trenérce 
Terce děkujeme za spolupráci a přejeme 
spoustu krásných chvil.
 První zajímavé chvilky letošního roku 
zažily děti již 21. listopadu, kdy v tělocvičně 
ZŠ v Mojžíři proběhl ten nejtěžší hasičský 

závod pro nejmenší hasičata. Šlo o 
kategorie přípravka a mladší, kterého se 
zúčastnilo 102 závodníků. A protože naši 
bojovníci nejsou žádné bábovky, vydali se 
též ukázat svou sílu a um. Šest závodníků z 
přípravky a třináct z mladších zvládlo 
náročnou trať rozdělenou na nelehké  
úseky.

  Mladší obsadili druhé, páté, třikrát šesté  
místo, sedmé, osmé a dvakrát jedenácté 
místo. Pak ještě dvanácté, dvakrát třinácté 
a jedno devětadvacáté místo.

  Poděkování patří i dospělákům, kteří na 
závodech přiložili ruku k přepravě a hlídání 
divé zvěře. Bez vás všech by to opravdu 
nešlo.                                Radka Böhmová

  Konec roku přináší bilancování a změny. 
Ani u nás v oddílu to nebylo jinak. Změnily 
se sestavy dětí, které přecházely do 
starších věkových kategorií. Zároveň se 
proměnil a rozšířil tým trenérů, který se 
věnuje hasičatům v Telnici. Nyní se dětem 
věnují: Domča, Danka, Klárka, Lucka, Pája, 
Radka, Anička, David a Honza. A ještě 
několik dalších dobrých duší, které 
pomáhají.  

  V kategoriích pro přípravkové děti se 
přenášely těžké kanystry,  bojovně 
zapojovala dospělácká proudnice s hadicí, 
motala tuze dlouhá B hadice, převalovala 
velká pneumatika, plazilo úzkým tunelem a 
nakonec zachraňoval raněný do bezpečí. 

   A jak vše dopadlo? No přeci medailově… 
Přípravka ze šesti závodníků na startu 5 
medailí - dvakrát zlato, dvakrát stříbro a 
jeden bronz.

Zimní čas mladých hasičů přinášel medaile

Napsali jste nám: Pustošení Širokého lesa
  Rád se procházím po Širokém lese. S 
manželkou a s naším pejskem, někdy s 
vnoučaty. Procházíme se po lesních 
cestách, podél trati nebo po cestičkách, 
které stoupají od trati směrem do kopce. 
Jednou z cest je takzvaná „hraběcí“, po 
které se kočárem dopravovali do zámečku 
jeho majitelé, popřípadě jejich hosté. 
Zbytky této dávné kamenné „silničky“ 
jsou stále patrné. Zalesněná krajina je 
pří jemným, dokonce bych řekl až 
meditativním prostředím. Samozřejmě 
nejsem sám, kdo kouzlo lesa vnímá.
   Při procházení  potkávám maminky s 
d ě t m i ,  m l a d é  r o d i n y ,  t u r i s t y  a 
samoz ře jmě  pe j ska ře .  Nespočet 
výletníků dorazí do Telnice v jarní a letní 
sezóně vláčkem Kozí dráhy. Mnoho z nich 
se jde projít po lesních cestách a někteří 
se vydávají podél trati směrem k Velkému 
Chvojnu.
   Bohužel zde musím své idylické vyprávění 
ukončit. Proč? Protože do Širokého lesa 
doslova vtrhly hordy bezohledných těžařů 
dřeva (pod shovívavým dohledem majitelů 
lesa – jímž jsou Lesy ČR).

  Pro nás všechny, které jsem výše zmínil, 
skončily příjemné procházky. Zcela je 
zdevastován prostor u prvního přejezdu. 
Přes tento prostor se starší lidé, maminky s 
dětmi a už vůbec ne s kočárky, prostě 
nedostanou.
  Jelikož těžká technika přijíždí do míst 

těžby i směrem od Knínic, je zničená 
(rozježděná) celá cesta podél trati. 
Prostranství u třetího přejezdu budí dojem 
válečného bojiště a i zde je průchodnost 
značně omezena.

  Cesty, po kterých můžete dojít k 
bývalému lomu (tedy od prvního přejezdu 
směrem do kopce), připomínají koryta. 
Vlastníkem cest, vyjma té podél trati, je 
obec Telnice. Obec sice byla informována o 
prováděné těžbě, avšak že dojde k takové 
devastaci, to nikdo z nás nečekal.

  V plánech obce Telnice bylo vytvořit 
podél cesty vedoucí nad tratí naučnou 
stezku. A to jak pro děti, tak pro rodiny a 
mládež ,  zk rátka  p ro  jakéhoko l iv 
návštěvníka. Obávám se, že hanebná 
devastace lesa nám tyto, trochu s 
nadsázkou řečeno bohulibé plány, hatí.

                                                Martin Hřebík

  Co dodat? Ano, víme, argumentováno 
nám bude tím, že les je těžebním a ne 
rekreačním. Ale na základě takového 
tvrzení přeci nelze z lesa a okolních 
prostor vytvářet měsíční krajinu. 
   V případě státního molochu, kterým 
jsou LESY ČR, vítězí bezohledný byznys 

nad krásou přírody, životním prostředím a 
námi obyčejnými občany.             

                                      místostarosta obce
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 V Rakousku jste dvě reprezentantky 
ústeckého Slovanu. Jak moc ti pomáhá, 
že si na akci právě se spoluhráčkou 
Verčou Hujovou?

   Ty jsi nedávno zazářila na VTM 
(výchova talentované mládeže) v 
Benátkách n. J. v dresu Ústeckého kraje, 
jak sis užila tuto akci, kde jsi chytala a 
poměřila síly s chlapci stejné kategorie?

  Vůbec jsem to nečekala, že bych mohla 
být dvojka, právě při zápase se Švédkami. 
Celý zápas jsme byly lepší, jen nám 
nepadaly góly. Holky bojovaly do poslední 
m i n u t y  a  n e v z d á v a l y  t o .  D a n č a 
(pozn.redakce: Daniela Nováková) svým 
skvělým výkonem v bráně zazářila. Pak 
jsme si užívaly výhru. Je to zážitek, který se 
vám nestává každý den.

   Stíháš při svém vytížení sledovat i A-
tým Slovanu, případně, zda chodíš 
pravidelně na zápasy a jak se ti 
zamlouvají letošní výkony?

                                          Tomáš Suchánek, 

   Ano, jsme tři a jak už jsem se zmínila, jsem 
z gólmanek nejmladší, a tak jim kreji záda. 

Jestli nastoupím do zápasu nevím, uvidíme 
jak se budou zápasy vyvíjet. Všichni 
chceme vyhrát. Samozřejmě bych ráda 
šanci dostala, ale už jen to, že mohu 
prožívat s holkami veškeré emoce, pro mě 
moc znamená.

                                      www.slovanusti.cz

  V týmu jste tři brankářky, už víš, jakým 
způsobem budete nasazování do utkání, 
respektive, zda nastoupíš do utkání s 

Němkami, které hrajeme v úterý?

   Ano, jsem ráda, že tu Verča je. Holky už se 
většinou mezi sebou znají, tak není špatné, 
když máte po ruce někoho zkušeného. Tím, 
že chytám i za různé výběry, tak už se s 

některými znám. Myslím, že to je úspěch, 
když jsme tu dvě z jednoho klubu. Verča je 
jistota v obraně a musím říct, že nám v 
klubu chybí, když hrajeme bez ní.

                                         

  Ano, trávím na zimním stadionu spousty 
času a většinou po tréninku zůstáváme s 
kluky na veřejné bruslení, nebo na A-tým, 
kde sleduji hodně brankáře. Letošní sezóna 
se celkem daří a přála bych A-týmu, aby 
zase postoupil do první ligy. 

   Jak vůbec vnímáš přechod mezi zápasy 
Slovanu 9. třídy, VTM, kde nastupuješ s 
kluky a naopak čistě ženské zápasy teď v 
reprezentačním dresu, nebo v dresu 
extraligového Litvínova, kde sis již také 
zachytala?
  Chytání mě baví a vždy je to nová 
zkušenost. Každý zápas si užívám. S kluky 
je to rychlejší a mají prudší střely. Když je 
tým slabší, beru to pozitivně, že si víc 
zachytám. Nabídka chytat za litvínovské 
ženy, mě potěšila. Chtěla jsem vědět, jaké 
to je a navíc od malička fandím Litvínovu. A 
být tady s holkami v reprezentaci je snad 
sen každé holky.

   Ano, byla jsem ráda, že jsem dostala 
příležitost chytat za kluky na VTM. Ukázat, 
že i holky se mohou srovnávat s kluky. 
Hokej je tam prostě rychlejší. Nemáte čas 
nad ničím přemýšlet.

   Verčo, aktuálně se účastníš v dresu 
n á r o d n í h o  t ý m u  E v r o p s k é h o 
olympijského festivalu mládeže v 
Rakousku, přibliž nám tuto akci a tvé 
působení v ženském reprezentačním 
týmu U16?
  Jsem ráda, že jsem dostala šanci se této 
akce zúčastnit, jelikož sem věkově spadám 
až příští rok a holek v bráně je čím dál víc. 
Moc si to tu užívám. Je to úplně něco 
j iného, než když chytám za výběr. 
Atmosféra je tu jiná. Jsem pyšná, že mohu 
být mezi děvčaty, kteří reprezentují Českou 
republiku. Můžeme se tu porovnat s 
děvčaty z jiných zemí.

  Brankářka Veronika Ortová chytá ve 
Slovanu za 9. třídu. Nyní si tato mladá 
brankářka vys louž i la  nominaci  do 
reprezentace a má možnost obléct dres 
nejcennější, tedy dres národního týmu. 
Veronika Ortová obdržela pozvánku na 
Evropský olympijský festival mládeže v 
Rakousku, kde působí ženský národní tým 
U16. Jaké jsou dojmy Veroniky z právě 
probíhající akce a jak moc si váží šance 
reprezentovat Českou republiku? To se 
dočtete v našem rozhovoru.

  V prvním utkání se Švédkami, které 
jsme vyhráli na nájezdy, jsi kryla záda 
brankářce Novákové, jak jsi viděla 
utkání?

Brankářka Slovanu Veronika Ortová 
z Telnice obléká dres národního týmu
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STRANA 8

SLUŽBY

    PLYN TEL.: 1239
    ELEKTŘINA TEL.: 800 850 860
    VODA TEL.: 840 111 111 

KRIZOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

MOŽNOST ZASÍLÁNÍ 
PŘÍSPĚVKŮ DO ZPRAVODAJE: 
TEL.: 608 000 466, 

EMAIL: HLINKA@POTISKNEME.CZ. 

INZERCE A REKLAMA: 
TEL.: 739 064 017, 

EMAIL: RYJACEK@POTISKNEME.CZ. 

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ DUBEN 2023, 

UZÁVĚRKA 27. BŘEZNA 2023.

    LINKA BEZPEČÍ PRO DĚTI, 

MLÁDEŽ A STUDUJÍCÍ DO 26 LET

Tel.: 116 111, www.linkabezpeci.cz

MODRÁ LINKA DŮVĚRY     

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Tel.: 608 902 410, www.modralinka.cz

LINKA PRO RODINU A ŠKOLU     

(KRIZOVÉ SITUACE, ÚTĚKY, ÚNOSY...)

Tel.: 116 000, www.linkaztracenedite.cz

RODIČOVSKÁ LINKA PRO VŠECHNY     

DOSPĚLÉ, KTEŘÍ MAJÍ STAROST O DÍTĚ

Tel.: 606 021 021, www.rodicovskalinka.cz

DONA LINKA PRO OBĚTI     

DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Tel.: 251 511 313, www.donalinka.cz

ROSA  SOSLINKA - VŠEM OBĚTEM     

DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Tel.: 602 246 102, www.rosa-os.cz

ANABELL - PŘI PORUCHÁCH     

PŘIJMU POTRAVY

Tel.: 774 467 293,  www.anabell.cz

LINKA PRVNÍ PSYCHICKÉ POMOCI    

Tel.: 116 123, www.linkapsychickepomoci.cz

LA STRADA - PRO OBĚTI     

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 

A VYKOŘISŤOVÁNÍ

Tel.: 800 077 777, www.strada.cz

TEL.  A  ONLINE POMOC KULTURNÍ AKCE

    PRONÁJEM SÁLU 
V KULTURNÍM DOMĚ

Samo těžba 300,- Kč/m bez DPH

    VYUŽITÍ MALOTRAKTORU
75,- Kč/započatých 15 min. bez DPH
    DOVOZ MATERIÁLU VW TRANS.

    SBĚRNÉ MÍSTO

Třídění  je stanoveno provozním řádem!

Letní období 

Zimní období
3 000,- Kč /den (akce)

Pořezané dřevo 700,- Kč/m bez DPH

V zimních měsících zpravidla od 1.12. 
do 31.3. je dvůr bez obsluhy a zájemci 
mají možnost v pondělí a středu v 
uvedených hodinách volat 
na tel.: 472 744 923.

18,- Kč/km bez DPH

1 500,- Kč /den (akce)

    PRODEJ DŘEVA 
Z OBECNÍCH POZEMKŮ

Tato služba je přístupná veřejnosti 
v kanceláři radnice u pí. Konečné, 
tel.: + 420 478 571 246.

    VEŘEJNÁ KNIHOVNA

Pondělí:  16:00-17:00

    CZECH POINT
Občané mají možnost získat 
prostřednictvím CZECH POINTU

E-mail: knihovna@obec-telnice.cz

TELNICE 21 (nádraží)
Tel.: +420 472 744 923

Středa:   16:00-17:00 

úřadu, obchodního rejstříku, z bodového 
hodnocení řidiče a další.

výpisy z rejstříku trestů, katastru 
nemovitostí, živnostenského

  Jste vlastníci nebo spoluvlastníci 
rodinného domu, nebo trvale obývané 
rekreační stavby? Jsou všichni členové vaší 
domácnosti příjemci starobního důchodu 
nebo invalidního důchodu 3. stupně, nebo 
vaše domácnost pobírala v období od 12. 9. 
2022 příspěvek na bydlení? Pokud 
splňujete tyto předpoklady, můžete si 
zažádat o dotaci. 

                                     Kateřina Bakešová

  Pomoc s vyřízením vám ZDARMA nabízí 
MAS Labské skály. Přikládáme vám 
přehledný letáček o tom, čeho se dotace 
týkají a koho můžete kontaktovat s žádostí 
o pomoc. Pokud nemáte v někoho cizího 
důvěru, můžete kontaktovat i sociální 
komisi naší obce a my vám s komunikací a 
vyřízením pomůžeme. Kontaktovat mne 
můžete na telefonním čísle: 777 004 319.

DOTACE NOVÁ ZELENÁ 
ÚSPORÁM LIGHT 

    11. 3. 2023 - ZADNÍ TELNICE
TELNICKÝ ROHLÍK
    18. 3. 2023 - ADOLFOV
BUBLINKY - ZÁVOD V BĚHU NA LYŽÍCH
    25. 3. 2023 - DŮM KULTURY
OBECNÍ PLES
    6. 4. 2023 - PENZION U ZELENÉHO STROMU

ZELENOČTVRTEČNÍ ZÁBAVA
    7. 4. 2023 - DŮM KULTURY
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
    30. 4. 2023 - BISTRO BAŽINA
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
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