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  S příchodem měsíce října jsou hasičské sbory na Ústecku v pohotovosti, protože již tradičně přichází neobvyklé klání mezi 
jednotlivými jednotkami. Čeká na ně kolem rybníka Oprám ve Varvažově řada netradičních disciplín, kde si užijí nejen legraci, ale 
mohou si odnést putovní pohár. Letošnímu soutěžení sice ne zcela přálo počasí, přesto to náladu nikomu nezkazilo. Kouzlo a smysl 
Memoriálu Pavla Doubravy je hlavně v tom, že se kamarádi a známí z hasičských sborů setkají na jednom místě a mají čas spolu 
probrat vše, na co normálně při jejich náročné práci nebývá čas. Sluší se poděkovat všem, kdo nelenil a na memoriál vyrazil soutěžit, 
a samozřejmě největší dík patří všem organizátorům, partnerům a sponzorům soutěže, protože bez jejich píle a zájmu by tento 
jedinečný závod nežil již tolik let.                                                                                                                                                                  dh

Memoriál Pavla Doubravy má v kalendáři pevné místo

dobrovolná DOBROVOLNÁ AKCE                       Info na tel.: 739 064 017

 
„Čištění kolem

rybníka Oprám“

2. 11. 2019 od 9:00 hod.

Na 250 příznivců 
vojenské historie 
válčilo u Chlumce



STRANA 2JÓGA

STRANA 2WORKOUT

TELNICKÝ ZPRAVODAJ

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

  Děkujeme za podporu od obce, pana 
starosty, Okrášlovacímu spolku a dalších 
přátel. Těším se nashledanou.
                                         

  V listopadu to bude rok, co zde naše 
skupina začala s jógou. Za tu dobu jsme 
ještě stihli uspořádat koncert na tibetské 
mísy a gongy. Společně pořádáme večery 
u ohně ve Varvažově, v prostoru 
Indiánské země. Naše skupina se schází i 
k dalším příležitostem, jako je například 
návštěva indické restaurace Taj mahal v 
Teplicích. Další akce připravujeme. 
Dvacátého prosince proběhne zimní 
slunovrat na Oprámu. Oheň, obřad, 

indiánská sauna a samozřejmě hudba, 
jídlo a pití. Vrchol bude příští rok 20. 
června, kdy se uskuteční setkání na pláži 
na Oprámu a Indiánské zemi s koncerty, 
workshopy a dalším programem. Tímto 
na tuto akci i na jógu srdečně zvu.                  martin.zahlava@centrum.cz

                                          Martin Záhlava 

  Již od loňského roku se na sále 
telnického kulturního domu praktikuje 
jóga. Lekce probíhají jednou týdně, vždy 
ve středu. K samotnému cvičení je 
zapotřebí pouze chuť, lehké a příjemné 
oblečení, podložka a deka. 
  Jóga se vyvinula a praktikuje hlavně v 
Indii a nyní již po celém světě. Přináší 
mnoho benefitů a pozitivních účinků 
člověku, jako celostní nástroj v péči o 
fyzickou i  duševn í  pohodu. Kl id, 
vyrovnanost, energii pro radostný život a 
další. Jógu může praktikovat každý. 
Pohyb je důležitý pro zdraví člověka a 
př ímé konkrétn í pozice spojené s 
dýcháním a relaxací jsou v józe velmi 
účinné. 

Street workout je v obci otevřený úplně všem 

                                                  Jan Holub, Street workout Telnice 

  Street workout. Před třemi lety nikdo z nás nevěděl, co tento 
výraz znamená. Když se obec rozhodla workoutové hřiště na 
plácku u nádraží postavit, už jsme sice tento druh cvičení znali, 
ale žádnou vlastní zkušenost jsme neměli. Spíše náhodně a z hecu 
jsme se před rokem a půl rozhodli hřiště vyzkoušet, a tak nás to 
chytlo, že jsme už cvičit nepřestali. Neodradil nás ani mráz a 
ledové konstrukce, dokonce ani sněhové závěje na hřišti. Nejdelší 
pauzu jsme měli jeden týden, kdy se necvičilo. Jinak pravidelně 
dvakrát týdně, adekvátně svým schopnostem (a věku) trápíme 
svá těla. Nejsme uzavřená skupinka, rádi přivítáme nové zájemce 
o venkovní cvičení. Na facebookových stránkách Street workout 
Telnice jsou pravidelně uváděny časy cvičení, můžete se přidat. A 
uklidníme vás, i my jsme pořád jen začátečníci.  

���� �������

the
work

out

T
e
ln
ice



STRANA 3SLOVO STAROSTY

STRANA 3JAK SE VÁM ŽIJE V OBCI

TELNICKÝ ZPRAVODAJ

Jak se vám žije 
v Telnici?

Anna Burešová

V Telnici bydlím už pár let, teď na podzim to bude vlastně 
čtrnáctý rok, takže od svých čtyř let. Rodiče tu postavili 
dům. Žije se mi tu velmi dobře, je tu takový ten vesnický 
klid. Jsem ráda, že tu není tolik lidí jako ve městě. Od mala 
jsem se dala k hasičům. Je to okruh lidí, se kterými si 
rozumím. Takže i toto mne v Telnici drží. Nesmím ale 
zapomenout na okolní krajinu, která je tu opravdu úžasná. 

Spolek PKM 95 Děčín - Ústí n/L
ve spolupráci s obcí Telnice 

pořádá 16. 11. 2019
veřejnou soutěž a výstavu 

plastikových modelů 
MEMORIÁL JAROSLAVA URBANCE

Místo konání:
Kulturní dům Telnice

Časový rozvrh:
8:00 - 10:00 hod
přejímka modelů

10:00 hod 
zahájení soutěže

10:00 - 14:00 hod 
výstava pro veřejnost, hodnocení modelů

14:00 - 15:00 hod 
vyhlášení výsledků

15:00 hod
ukončení výstavy a soutěže

Speciální kategorie:
„O nejlepší model letadla“ - XIX. ročník memoriálu Jaroslava Urbance

„O nejlepší model záchranářské techniky“ – cena starosty obce Telnice
„O cenu Pavla Brümera“ - model, figurka, dioráma z české historie do roku 1945

jistě jste si již mnozí všimli, že radnice je 
přestěhovaná do nových prostor. Přesto 
nás ještě čeká hodně práce, abychom 
mohli projekt dotáhnout do úspěšné 
kolaudace, takže berte prosím ohled na 
tuto skutečnost. Přes zimu se budeme 
snažit dodělat radnici a na jaře uděláme 
drobné úpravy sběrného dvora, který 
zatím zůstane na svém místě. Dále je 
třeba upozornit na otevírací dobu pošty, 
kterou jsme upravili podle úředních hodin 
radnice. To znamená, že v pátek je pošta 
otevřena do 13,00 hod! 

                                      Ing. Jan Doubrava   

  Pomalu se nám bude blížit zima a v obci 
se pilně připravujeme na tuto dobu 
hlavně z hlediska údržby komunikací. 
Pořídili jsme novou sněhovou frézu. Byla 
pořízena na údržbu chodníků, takže nám 

velmi ulehčí práci a samozřejmě údržbu 
také zrychlí. 

  Chtěl bych vás pozvat na spoustu 
kulturních akcí, které se již tradičně v 
poslední části roku u nás v obci 
uskuteční. Myslím tím například koncert 
v kostele, Mikulášskou nadílku, Setkání u 
vánočního stromu, Vánoční dílničky a 
také na novou akci a tou je Silvestr obce 
Telnice, který se uskuteční v kulturním 
domě. Počet vstupenek na oslavu 
posledního dne v roce je určen pouze na 
osm desítek kusů, takže neváhejte a 
pokud chcete prožít poslední den v roce s 
námi, zajistěte si vstupenku včas. 
Vstupenky budou v prodeji od 1. 
listopadu na radnici. 

                                               Váš starosta 

  Jsem rád, že zastupitelstvo na svém 
veřejném zasedání vybralo firmu Meva-
Tec, která na jaře dodá kompostéry k 
rodinným domům i k bytovým domům a 
určitě je dobrou zprávou pro chalupáře, 
že jsme mysleli s kompostéry také na ně. 
Tato akce je s devadesáti procent 
financována z dotačního titulu IROP. 
Očekáváme, že nám ubude biologický 
odpad ve sběrném dvoře a  také 
samozřejmě v komunálním odpadu, i 

když tam by se samozřejmě již objevovat 
neměl. Postupně bychom byli rádi, aby 
své kompostéry l idé využívali na 
maximum a my bychom ve sběrném 
dvoře omezili jeho přísun. 

   Vážení spoluobčané, přátelé,

   Na začátku října u nás na obci proběhl 
již tradiční pololetní audit z krajského 
úřadu. Jsem velmi rád, že audit u nás 
neshledal žádné pochybení ani závady, 
což svědčí o stoprocentní práci všech lidí 
na radnici. Za což jim osobně velmi 
děkuji. 

Slovo starosty: Pololetní audit bez závad
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TELNICKÝ ZPRAVODAJ

Na 250 příznivců vojenské historie válčilo u Chlumce
 V letošním roce jsme si připomněli 206. výročí bitev u Chlumce, Přestanova a Varvažova. Stejně jako loni jsem měl možnost 
připravit scénář a režii bitevních ukázek.  Tak jsem opět ukázky a bojiště rozdělil na dvě části: První ukázka - boj na přestanovských 
polích v  liniích a sevřených vojenských tvarech z 29. - 30. srpna 1813, a druhá - boj o ves Varvažov z 16. - 17. září 1813, kdy došlo 
k promíchání vojsk a boje muže proti muži. 
  V letošním roce se akce zúčastnilo 250 příznivců vojenské historie z České republiky, Slovenska, Polska, Itálie, Německa, Francie, 
Belgie, Ruské federace a Ukrajiny. Ukázky se zúčastnily dvě desítky koní, jak jezdeckých, tak tažných.

  Celý pochod i bitevní ukázky fotograficky zdokumentovala Eliška Dostálová z Varvažova, jejíž krásné fotky jsou v tomto zpravodaji. 
Rád bych touto cestou poděkoval Ústeckému kraji, který akci finančně podpořil, všem zúčastněným obcím a městu Chlumec, 
sponzorům a všem dobrovolníkům za pomoc při organizaci akce.                                                                                                  Jiří Bureš

  Samotná vzpomínková akce začala již ve čtvrtek 4. září, a to pochodem vojenských historických jednotek z Petrovic přes Tisou do 
Libouchce, kde vojáci nocovali. Šarvátka v Tiských stěnách připomněla i tuto, již téměř zapomenutou epizodu z místní historie. 
V pátek pochod vyrazil z Libouchce přes Velké Chvojno a Telnici do Varvažova. Odtud se účastníci přesunuli do ležení v Žandově. 
Vojenské ležení letos tvořilo celek s prostorem pro bitevní ukázku.

Typ služby Poskytovatel služby Působnost služby Kontakt
Terénní 
poskytování

Děti, mládež, rodina odborné sociální poradenství Bateau, z.s. Ústí nad Labem 731 172 025 Ne

sociálně aktivizační služba pro rodiny Člověk v tísni, o.p.s. Ústí nad Labem 734 428 394 Ano

odborné sociální poradenství Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. Ústí nad Labem 475 216 504 Ne

Senioři pečovatelská služba Pečovatelská služba Ústí n. L. Telnice 475 211 781 Ano

osobní asistence Agentura osobní asistenční služby, z.ú. Děčín 723 123 050 Ano

denní centrum pro seniory Prosapia, z.s. Děčín, Ústí nad Labem 736 482 237 Ne

Osoby s postižením odborné sociální poradenství Agentura Osmý den, o.p.s. Děčín, Ústí nad Labem 774 775 015 Ano

podpora samostatného bydlení Jurta, o.p.s. Děčín, Ústí nad Labem 774 775 709 Ano

osobní asistence Hewer,z.s. Teplice 736 505 560 Ano

Osoby bez přístřeší azylový dům pro muže a ženy Samaritán, Oblastní charita Ústí nad Labem 475 601 805 Ne

nízkoprahové denní centrum Jonáš, z.s. Děčín 734 302 687 Ne

azylový dům pro rodiny Agapé, Oblastní charita Teplice Krupka 777 852 113 Ne

Osoby v krizi krizová linka, intervenční centrum Spirála, z.s. Ústí nad Labem 472 743 835 Ne

krizová poradna (odborné sociální por.) Programy občanské pomoci a soc. intervence, z.s. Děčín 732 599 451 Ne

telefonická krizová pomoc Linka bezpečí, z.s. neomezená 266 727 979 Ne

Cizinci, migranti, menšiny odborné sociální poradenství Poradna pro integraci, z.ú. Ústí nad Labem 731 604 128 Ano

Oběti domácího násilí, trestné činnosti odborné sociální poradenství Prosapia, z.ú. Děčín, Ústí nad Labem 725 114 125 Ano

azylový dům pro matky s dětmi AD Orlická, p.o. Ústí nad Labem 472 773 335 Ne

probační a mediační služba PMS ČR Ústí nad Labem 737 231 288 Ne

Osoby závislé na návykových látkách odborné sociální poradenství White Light, z.ú. Ústí nad Labem 725 874 363 Ne

kontaktní a poradenské centrum Centrum sociálních služeb, p.o. Děčín 603 828 225 Ne

Jiné služby Poradna při finanční tísni, o.p.s., ÚnL 411 135 203
Centrum duševního zdraví, ÚnL 472 745 159
Dům dětí a mládeže, ÚnL 475 210 861
Sociální komise obce Telnice Radka Böhmová 602 389 101

Základní přehled poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji:
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  Jako každý rok připravujeme i technické 
zázemí pro návštěvníky běžeckých stop 
na Adolfově. K dispozici bude mobilní 
WC na odstavné ploše za trafostanicí, 
ubytování a občerstvení (Penzion Florián 
a Adolfovský dvůr). 
  Stálé parkování je jako každoročně 
připraveno a udržováno na odstavné 
ploše u hostince Adolfovský dvůr. 

Parkování na Adolfově je značně 
omezené, a proto bychom rádi požádali 
„neběžkaře“, aby využili parkování v 
Zadní Telnici (parkoviště SkiAreálu, které 
je pravidelně udržováno a má větší 

kapacitu) a následně využili sedačkové 
lanovky SkiAreálu Zadní Telnice jako 
přístup ke sjezdovkám. Od letošního roku 
se mění i podélné parkování na příjezdové 
komunikaci z Krásného Lesa do Adolfova 
a zpět. V úseku od Větrova na Adlofov 
jsou umístěny dočasné zákazové značky 
„zákaz zastavení“. Někomu se to nemusí 
líbit, ale je nutné si uvědomit, že tato 
komunikace je jedinou udržovanou 
cestou na Adolfov. V uplynulých letech 
měla údržba silnic nemalé problémy 

komunikac i  prav ide lně  udržovat 
vzhledem k špatně zaparkovaným vozům 
a neohleduplnosti některých řidičů. 
Hrozilo, že silničáři nebudou komunikaci 
vůbec udržovat. Nyní lze komunikaci 

udržovat v obou směrech a 
z v ý š i t  t a k  v ě t š í 
průjezdnost a zajistit tak i 
větší dostupnost, zejména 
pro vozidla IZS. 

  Zimní sezóna se pomalu ale jistě blíží. 
Pro náš spolek (Horský spolek Adolfov 
z.s.) to každoročně znamená přípravu 
adolfovských běžeckých tratí na první a 
věřme, že v letošní zimní sezóně i 
v y d a t n ě j š í  a  s t á l o u 
sněhovou pokrývku. Ještě 
do první sněhové nadílky 
n a i n s t a l u j e m e  n a 
Adolfově jednu velkou 
i n f o r m a č n í  c e d u l i . 
S o u b ě ž n ě  p r o b ě h n e 
vyznačení běžeckých tras 
v lesních úsecích a na 
pláních. 
  V lesních úsecích jsme v 
letních měsících provedli 
v y č i š t ě n í  p o l o m ů , 
zejména pak na Hraničním 
okruhu. Nepodařilo se 
nám provést kompletní 
odstranění všech polomů 
na Ruském okruhu (zde 
musí nastoupit těžká 
t e c h n i k a )  a  p r o t o 
apelujeme na běžkaře, aby 
zde zvýšili svoji pozornost při průjezdu 
okruhu.

  Pravidelnou kontrolu nad 
dodržováním dopravního 
značení v zimní sezóně 
převzala Chlumecká PČR, 
Ř í č n í  s l u ž b a  P Č R  a 
C iz inecká  PČR.  Rád i 
bychom se vyvarovali 
incidentům, že nám do 
upravených běžeckých 
stop, jako v posledních 
letech, budou jezdit v 
zakázaných a označených 
místech vozidla, čtyřkolky 
a někdy i terénní motorky. 
Údržba běžeckých stop 
stojí nemalé peníze a 

každý běžecký nadšenec si chce přece 
jen užít krásně upravené běžecké stopy a 
to nejen pro klasiku, ale i pro „bruslení“. 
Rád bych poděkoval našim partnerům, 
kteří nás podporují: Město Ústí nad 
Labem, Obec Telnice, Obec Petrovice a 
Správa údržby silnic Ústeckého kraje. 

                                            předseda HSA

 A všem běžkařským nadšencům přeji 
úspěšnou sezónu a bohatou sněhovou 
nadílku.                     Ing. Jaroslav Červík 

  V České republice čelí exekucím tisíce 
dětí a mladistvých a další desetitisíce 
dnes již dospělých lidí si dluhy přinesli z 
dětství. Nejčastějším důvodem dětských 
exekucí je fakt, že jejich rodiče za děti 
neplatili různé poplatky či pokuty a 
nereagovali ani na následné výzvy k 
zaplacení. Nápravu tohoto neutěšeného 
stavu mohou zajistit dvě právní normy, 
kterými se v následujících týdnech bude 
zabývat Poslanecká sněmovna. Jedná se 
o novelu občanského zákoníku a pozmě-
ňovací návrh insolvenčního zákona. 
Organizace Člověk v tísni ve spolupráci s 
agenturou VMLY&R proto spustily 
i n f o r m a č n í  k a m p a ň  s  n á z v e m 
ZADLUŽENÉ DĚTI, jejímž cílem je na oba 
zákony veřejnost upozornit a nastínit tak 

řešení tohoto ostudného problému ČR.

   Kdo nese odpovědnost? „Problémem 
je, že podle současného znění § 31 
občanského zákoníku se má za to, že 
každý nezletilý, který nenabyl plné 
svéprávnosti, je způsobilý k právním 
jednáním, co do povahy přiměřeným 
rozumové a volní vyspělosti nezletilých 
jeho věku. Toto pravidlo se uplatňuje i na 
způsobilost nezletilého např. k uzavření 
přepravní smlouvy. Ve chvíli kdy vznikne 
nesplacený dluh, žalobu většinou, díky 
formalismu české justice, neprojednává 
soudce. A pokud ano, jdou zájmy dítěte 
většinou stranou,“ vysvětluje Daniel 
Hůle.                             Martin Kovalčík, 

   Jak dětem vznikají dluhy? Nejčastějším 
důvodem dětských exekucí je fakt, že 
jejich rodiče za děti neplatili různé 
poplatky či pokuty a nereagovali ani na 
následné výzvy k zaplacení (pokud o nich 
věděli). Postupem času dlužná částka 
rostla o sankce a nejrůznější poplatky, až 
se často z banálních částek staly dluhy v 
řádu desetitisíců. Jedná se o dluhy: 
pokuta za jízdu na černo, za nezaplacené 
poplatky za komunální odpad ( již 
změněno zákonem o poplatcích 2015, ale 
stále je tu řada dětí, po kterých se tento 
dluh exekučně vymáhá), dluh v knihovně 
(sankce za nevrácenou knihu nebo 
poškozenou apod.), faktura za teleko-
munikační služby (smlouva byla uzavře-

na nezletilým zastoupeným zákonným 
zástupcem) apod.

                                mediální koordinátor

Běžecké stopy pro sezónu 2019 - 2020

Dětské exekuce. Jak vznikají dětem dluhy?

Nově vymezený úsek dopravním označením 
„Zákaz zastavení“ v obou směrech
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   Aby toho na neděli nebylo málo a našim 
nejmenším nebylo líto, že nezávodí, tak 
vznikla nová soutěž pro přípravku. 
Patronát si převzal náš pan starosta a tak 
odpoledne děti bojovaly "O pohár 
starosty Telnice aneb TFA přípravky". 
Jsou to takové mírně upravené náročné 
dospělácké závody o Železného hasiče.  
Nejmenší prckové zápolili jako staří 

cvičení hasiči s barely, hadicemi, 
pneumatikou, tunelem a dokonce 
přenášeli raněného. Přihlásili jsme 10 
dětí - Anežku, Štěpánku, Gábinku, 
Toníka, Kubíčka, Maxíka, Lukáška, 
Domču,  Matyho B.  a  Matyho C. 
Výsledkem nám byly jedna bronzová,  
dvě stříbrné medailové pozice a dokonce 
jedna z latá .  Ostatní  zas louženě 
odcházeli s medailí čokoládovou, která 
snad budila větší nadšení než ty 
opravdové. Dětem se soutěž líbila, 
rodičům také a nadšená byla především 
Danka Slávková, která je autorkou 
soutěže. Děkujeme rodičům za jejich 
podporu, všem dětem za úžasné 
nasazení, sponzorům za to, že jsme mohli 
dát dětem takové ceny.  Nejvíce 
děkujeme našim nejmenším hasičům na 
trénincích, kteří pro nás byli vlastně 
takoví pokusní králíci.

  Štěpa Š., Míša, Krýša, Štěpa U., Domča, 
Klárka, Anička, Lucka, Milan a Honza ze 
sebe vydávali všechen um i sílu a urputně 
bojovali se svými soupeři. Některým to 
naši pořádně natřeli, jiní dali na frak nám. 
Vzhledem k tomu, že jsme si domu vezli 
spoustu diplomů, byl to opět vydařený 
závod. Každý z nich si vylepšil své časy v 
letošní sezóně a to je skvělé. Ve svých 
kategoriích se umístili na 4., 7., 8., 11., 
14., 20., 23., 24., 25. a 25. místě. 
Součtem třech nejlepších časů všech 
závodníků Stimax Cupu, ve velice silné 
konkurenci letošní sezóny, obsadili naši 

tyto posty: Anička 2. místo, Lucka 6. 
místo, Milan 8. místo, Domča 19. místo a 
Míša 20. místo. Všem bez jediné výjimky 
patří veliká gratulace.

  Tak co myslíte? Nezaslouží si všichni 
sportovci pochvalu? Pan starosta Jan 
Doubrava uznal, že výkony jsou úžasné a 
skvělé a …. No zkrátka uspořádal všem 
oslavu na počest výborných výkonů, 
výborných dětí. Dokonce i špunty létaly 
vzduchem.                    

  Nepřeháním, když řeknu, že naše malá i 
v e l k á  h a s i č a t a  o p ě t  s k v ě l e 
reprezentovala náš sbor i naši obec. 
Posuďte sami: 21. 9. vyrazilo 10 
telnických závodníků spolu s ostatními 
250 konkurenty na závěrečné kolo 
STIMAX CUPu do Chomutova. Toto je 
opravdu náročný závod jednotlivců v 
běhu na 60 m a 100 m s překážkami. Dá 
se říct – závod jako každý jiný, ale kdo 
nezakusí náročnou atmosféru, nemůže 
soudit. Téměř mrazivé ráno se v průběhu 
d o p o l e d n e  p ř e ku l i l o  d o  ú ž a s n ě 
prosluněného dne a sportovcům se hned 
lépe běhalo. A co naši závodníci? 

   O pouhý den později, v neděli 22. 9. 
dopoledne, jsme pro kamarády hasiče z 
celého Ústeckého okresu pořádali již 
tradiční soutěž O putovní Samovar. Zde 
se oběma domácím týmům – mladším i 
starším dětem - povedl úžasný kousek. 
Oba týmy totiž vyhrály zlaté medaile a 
odnesly si poháry.  Boje to v žádném 
případě nebyly jednoduché. Celkové 
výsledky se totiž skládají součtem tří 
disciplín - uzlová štafeta, štafeta 4 x 60 
m s překážkami a požární  útok . 
Konstelace hvězd nám přála, dětičky 
předvedly skvělé výsledky, vše do sebe 
zapadlo, jak mělo, i rozhodčí na nás byli 
hodní - co víc si přát. 

                                        Radka Böhmová

Hasičské děti v září zářily na bednách

Oddíl běžeckého lyžování má padesát let tradici

  Pokud máte rádi pohyb v přírodě, přijďte 
se s námi proběhnout či projet na 
některou z veřejných akcí, pro ty více 
sportovně naladěné a ambiciózní 
zájemce nabízíme i členství v oddílu a 
závodní program.         Václav Suchánek

  Oddíl  je pořadatelem někol ika 
sportovních akcí, z nichž za pozornost 
jistě stojí letošní již 59. ročník Telnického 
l e s n í h o  b ě h u  k o n a n ý  2 2 .  9 . ,  a 
připravovaný 59. ročník lyžařského 
závodu v běhu na lyžích - Telnické 
patnáctky (1. - 2. 2. 2020). Oba závody 

jsou součástí seriálu závodů Krajského 
poháru Svazu lyžařů České republiky a 
účastn í  se  j ich  vždy kolem 130 
závodníků, zejména mládeže.

  V oblasti Adolfova a Zadní Telnice 
působí oddíl běžeckého lyžování SKP 
Sever Ústí nad Labem, z.s. Je to sportovní 
oddíl s bohatou, více než padesátiletou 
tradicí. Jeho činnost je trvale spojena s 
lokalitou Adolfova, kde má své sportovní 
zázemí včetně závodních tratí. Tratě jsou 
udržovány svépomocí členů a z vlastních 
finančních zdrojů oddílu. Velký dík patří 
ale i obci Telnice a Ski areálu Telnice, kteří 
se také významně podílejí na letní i zimní 
úd ržbě  těchto  t rat í ,  kte ré  j sou 
vyhledávaným místem pro provozování 
letních  (turistika, běh, cyklistika) i 
zimních (lyžařská turistika, sportovní a 
závodní běh na lyžích) pohybových 
aktivit čím dál většího počtu obyvatel 
nejen našeho regionu, ale i návštěvníků z 
Německa a jiných lokalit.

  Další připravované akce, na které vás 
všechny srdečně zveme, jsou Vánoční 
závody - 28. 12. Memoriál K. Janko  a 31. 
12. Silvestrovský kilometr aneb Maškarní 
běh. Obě akce jsou určeny zejména pro 
mládež, „hobíky“ a začínající sportovce.

www.lyzebehul.cz.

  O činnosti oddílu a všech sportovních i 
společenských akcích, od lokálních po 
republikové, najdete informace na
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Jedeme vlakem do Frýdlantu v Čechách

Nová schránka důvěry je tu pro 
vaše dotazy a též pro náměty

   Zdravíme všechny Telnické a Varvažovské, 
jak jinak než opět z cesty vlakem. Tentokrát 
jsme se vypravili na výlet dost časově 
náročný, na zámek Frýdlant v Čechách. Jak 
jsem minule naznačil, skutečně se k naší 
partě přidala jedna žena. Brzy jsme si začali 
tykat a tak paní Věrka je už pevnou součástí 
té naší party a já věřím, že jí s námi bude 
dobře. 

    Cesta domů je opět v pohodě, i když je 
vidět, že nás náročná prohlídka přece jenom 
zmohla, a tak po skvělém obědě  ve vlaku 
podřimujeme. Přesto jsme naplánovali další 
výlet, tentokrát na hrad Loket u Chodova, na 
který vás samozřejmě zase pozveme. Přejeme 
vám společně báječné zážitky při cestách za 
krásami naší země.                      Václav Lešák

     Cesta  vede přes Českou Lípu a Liberec, 
kde jsme přestoupili na motoráček, který nás 
spolehlivě dovezl až do  Frýdlantu. V kronice 
města se dočteme, že se obyvatelé  živili 
především jako pláteníci, soukeníci a v 15. 
století bylo ve městě také deset řezníků a 
spoustu dalších řemeslníků. 

      My jsme do města přijeli kolem desáté 
hodiny a naše první kroky mířily na zámek. 
Původní hrad, ke kterému byl později 
přistaven zámek, patří k nejrozsáhlejším a 
nejvýznamnějším památkám v severních 
Čechách.  Jde patrně o jeden z nejkrásnějších 
renesančních zámků u nás. Stejně jako 

město, i hrad prožil největší rozmach v době, 
kdy jej koupil Albrecht, a to za 150 000 
zlatých. Měli jsme štěstí, protože už za deset 
minut po příchodu k zámku nám začala 
prohlídka. Stejně jak se to v poslední době 
stává zvykem, i tady by měly být tři 
prohlídkové okruhy. Chcete-li vidět celý 
objekt, musíte vlastně zaplatit třikrát 
vstupné. Světe div se, na tomto zámku je vše 
k vidění pouze v jediném okruhu, a tak za 
vstupné  sto dvacet korun vás průvodce 
provede celým zámkem. Během prohlídky je k 

vidění původní hrad, zámek, hradní kaple, 
museum dýmek, desítky komnat s původním 
vybavením z doby, kdy jej obývala šlechta, 
obrazárna a hradní kuchyně, na svoji dobu 
moderně a nákladně vybavená. Celá prohlídka 
trvala skoro dvě hodiny a na konci nás 
průvodkyně informovala, že jsme vyšlapali tři 
sta šedesát schodů a prošli dva a půl 
kilometru chodeb. Říká to na konci prohlídky 
prý proto, aby některé turisty neodradila. Je 
fakt, že i my jsme toho měli dost, hlavně ty 
schody daly zabrat. Navíc na hodinkách už je 
skoro jedna a tak na procházku městem a na 
oběd už moc času nezbývá. 
   Historické centrum je chráněnou kulturní 
památkou a za vidění stojí především 
překrásná renesanční radnice. Nad městem 
se tyčí dvacet dva metrů vysoká rozhledna, ze 
které je úžasný výhled na město a nejbližší 
okolí. My se ale pomalu blížíme k nádraží, kde 
máme ještě čas dát si v restauraci skvělý 
oběd, my s Františkem tradiční výpečky a 
Věrka gulášek, nad kterým si společně 
přiťukneme skvělým pivem z Plzně, tentokrát 
Gambrinusem. 

     Po bitvě na Bílé hoře a popravě českých 
pánů na Staroměstském náměstí připadlo 
město vévodovi Albrechtovi z Valdštejna. 
Vévoda sám ve městě příliš často nepobýval, 
ale za 12 let, po které je vlastnil, zaznamenalo 
nebývalý rozkvět. Městu se v té době 
vyhýbaly války, a to především proto, že 
spočívalo pod ochranou vojska Albrechta z 
Valdštejna. Celá tato část našeho království 
byla v té době nazývána šťastnou zemí.

  Potřebujete poradit se sociální situací a nechcete, aby se o tom  
dozvěděli sousedé? Trápí vás zdravotní potíže a nevíte, na co vše 
máte nárok z veřejného pojištění? Na tyto i další otázky z jiných 
oblastí vašeho života odpovíme. Na vybrané příspěvky bude 
anonymně zodpovězeno v Telnickém zpravodaji. Bude-li 
uvedeno jméno, lze odpovědět písemně dopisem či na uvedený 
e-mail.

  V podloubí telnického nádraží byla zřízena schránka, do které je 
možné vhazovat dotazy či náměty podepsané či anonymní.  

  Nebude reagováno na dotazy dotazující se na osobní údaje 
jiných osob, týkající se sousedských vztahů a mající urážlivý a 
vulgární charakter.         

 Radka Böhmová

2019
SILVESTR

OBCE TELNICE
ÚTERÝ 31/12/2019

OBEC TELNICE // KULTURNÍ DŮM
OD 20:00 // POSEZENÍ S HUDBOU

VSTUPNÉ 150,- KČ // OBČERSTVENÍ A PŘÍPITEK V CENĚ
MOŽNOST S DĚTMI // OD 1. LISTOPADU PRODEJ VSTUPENEK NA OÚ TELNICE 

ALEŠ ČERVINKA
PNEU BOY

PNEUSERVIS

KONTAKT
PNEUBOY.cz

AUTOSERVIS
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SLUŽBY DŮLEŽITÉ INFORMACE

    VEŘEJNÁ KNIHOVNA
TELNICE 21 (nádraží)
Tel.: +420 472 744 923
E-mail: knihovna@obec-telnice.cz

Telefon obsluhy: +420 778 094 689

    SBĚRNÉ MÍSTO
18,- Kč/km + 21% DPH

Provozní dny a hodiny:

    PRONÁJEM SÁLU 
V KULTURNÍM DOMĚ

     09 - 11 hodin (obsluha ve dvoře)

Ostatní občané 1 500,- Kč /den (akce)
Zimní období

    PRODEJ DŘEVA 
Z OBECNÍCH POZEMKŮ

Uložení odpadu je zdarma! 

St 10 - 14 hodin (obsluha na telefonu)

Letní období 
Místní občané 500,- Kč /den (akce) 

Po 10 - 14 hodin (obsluha na telefonu) 

Třídění  je stanoveno provozním řádem!

1.4. - 30.11. každou sobotu 
Pá 10 - 12 hodin (obsluha na telefonu)

Místní občané 1 000,- Kč /den (akce)

    VYUŽITÍ MALOTRAKTORU

    DOVOZ MATERIÁLU VW TRANS.

     14 - 17 hodin (obsluha ve dvoře)

75,- Kč/započatých 15 min. + 21% DPH

     14 - 17 hodin (obsluha ve dvoře)

Ostatní občané 3 000,- Kč /den (akce)

Samo těžba 300,- Kč/m bez DPH
Pořezané dřevo 700,- Kč/m bez DPH

výpisy z rejstříku trestů, katastru 
nemovitostí, živnostenského

    CZECH POINT

Tato služba je přístupná veřejnosti 
v kanceláři radnice u pí. Konečné, 
tel.: + 420 472 744 923.

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

středa:   16:00-17:00 
pondělí:  16:00-17:00

Občané mají možnost získat 
prostřednictvím CZECH POINTU

pátek: ZAVŘENO

středa: 07:30-12:00  13:00-16:45
čtvrtek: 07:30-12:00  12:30-14:00

úterý: 08:00-10:00  

MUDr. Malenčík Dušan 

    PRAKTICKÝ LÉKAŘ 
PRO DOSPĚLÉ

pátek: 07:30-12:00  12:30-13:00

Tel.: +420 472 745 100

Každé pondělí 13:00 - 14:30 hodin

Telnice 84
403 38 Telnice 
Zodpovědný pracovník: 
Čepelová Martina 
Tel.: +420 724 180 631

pondělí: 08:00-12:00  13:00-17:00

čtvrtek: 08:00-10:00

    ČESKÁ POŠTA

Otevírací doba:

sobota a neděle: ZAVŘENO
    MATEŘSKÁ ŠKOLA
Bakešová Kateřina
ředitelka 

středa: 08:00-12:00  13:00-17:00

E-mail: podatelna@obec-telnice.cz
Web: www.obec-telnice.cz

    ÚŘEDNÍ HODINY RADNICE

E-mail: dusan.malencik@volny.cz

Ordinace se nachází v Domě 
s chráněnými byty 
(Varvažov 139, 403 38  Telnice).

pondělí: 07:30-12:00  13:00-16:45
úterý: 07:30-12:00  12:30-14:00

Mob.: +420 777 004 319

pátek: 06:00-16:00

středa: 06:00-16:00

sobota a neděle: ZAVŘENO

úterý: 06:00-16:00

Telnice 83, 40338

Otevírací doba:

čtvrtek: 06:00-16:00

Web: www.mstelnice.eu

Tel.: +420 475 223 387

E-mail: mstelnice-ul@seznam.cz

pondělí: 06:00-16:00

    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@WAYDESIGN.CZ. 

INZERCE A REKLAMA: 
TEL.: 739 064 017, 
EMAIL: RYJACEK@WAYDESIGN.CZ. 
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2019, 
UZÁVĚRKA 20. LISTOPAD 2019.

    2. 11. 2019 od 15:00

VÝSTAVA BETLÉMŮ S KONCERTEM 
V KAPLI SV. JOSEFA

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU

DUŠIČKOVÝ REJ
Nádraží Telnice

SETKÁNÍ SENIORŮ
    4. 12. 2019 od 17:00

    1. 12. 2019 od 15:00

Kulturní dům
    7. 12. 2019 od 15:00

Kulturní dům

    13.-14. 12. 2019

TRADIČNÍ SETKÁNÍ 
U VÁNOČNÍHO STROMU

    24. 12. 2019 od 13:00

    16. 11. 2019 od 10:00
TRADIČNÍ MODELÁŘSKÁ SOUTĚŽ 
A VÝSTAVA MODELŮ - 19. ROČNÍK 

Penzion u Zeleného stromu

VÁNOČNÍ SVAŘÁK A SOUTĚŽ 
O NEJLEPŠÍ BRAMBOROVÝ SALÁT 
NA BAŽINĚ
Bistro Bažina

U kulturního domu

    23. 12. 2019 od 18:00

Kulturní dům

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

KULTURA

KINO

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 

KOUZELNÉHO LEKTVARU

Rusko 2018 - 87 minut
V ZEMI ZRCADEL

    13. 11. 2019 od 17:00 hodin

Francie 2018 - 82 minut

ASTERIX A TAJEMSTVÍ 

    11. 12. 2019 od 17:00 hodin

vizitka
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