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SLOVO STAROSTY STRANA 3 STRANA 4-5 OPRÁM VARVAŽOV

SLOVO 
STAROSTY:

  Jako v celé naší republice, tak i u nás na  
Telnici, proběhly 23. a 24. 9. komunální 
volby. Dlouho před volbami bylo zcela 
jasné, že vítězem se stane Cesta změny. 
Bez konkurence. Bez vyzyvatele, který by 
svou účastí ve volbách prohlásil: „My to 
budeme dělat lépe a ve svém středu máme 
budoucího starostu.“

 „Je to tedy snad tím, že jsou občané 
spokojeni s dosavadním fungováním naší 
obce?“ Vypadá to že ano. 

  Nikdo tak neučinil a já jsem si položil 
několik otázek: „Máme snad na Telnici 
málo schopných lidí, kteří by měli potenciál 
na sestavení schopné kandidátky?“ To 

určitě ne.
  Pozoruji, že v naší obci se usadilo nebo 
patří ke starousedlíkům dostatek lidí, kteří 
mají nápady, jsou aktivní – jinak řečeno 
zapojují se do veřejného života.

  Nejenom já, ale i moji kolegové a přátelé z 
Cesty změny jsme se obávali, že o zvolení 
starosty a zastupitelů nebude zájem, 
protože, proč jít hodit lístek do volební 

urny, když je rozhodnuto?

                                                Martin Hřebík

  Naše pochyby vystřídalo nadšení, vždyť 
do volební místnosti přišlo 299 voličů (a to 
j e  51 , 11% účast ) !  Vo l i č i  vy jád ř i l i 
spokojenost s prací stávajících zastupitelů 
a činností našeho obecního úřadu pod 
vedením starosty Honzy Doubravy. 
   Děkujeme všem, kterým záleží na dalším 
rozvoji naší obce a podpořili nás. Dali nám 
tím nejen mandát, ale i chuť a energii do 
další práce.                        Za Cestu změny 

Žije tu dost lidí, kteří si přejí rozvoj obce

ENERGETICKÁ 
SOBĚSTAČNOST

MEMORIÁL 
PAVLA DOUBRAVY



SPOLEČNÉ CVIČENÍ

STRANA 2 AKCE

TELNICKÝ ZPRAVODAJ

 Námětem cvičení, které proběhlo ve 
spolupráci s Ústeckým krajem, byla havárie 
lanovky, na kterou spadl vzrostlý strom. 
V sedačkách, v desetimetrové výšce nad 
zemí, uvízlo šedesát lidí. Nikdo nebyl 
zraněn. Lezecké skupiny hasičů ve 
spolupráci s Policií ČR a Horskou službou 
dopravily uvízlé bezpečně na zem a 
poskytly jim zázemí. 
  Cvičení se zúčastnilo celkem 7 hasičských 
jednotek, z toho tři profesionální a čtyři 
dobrovolné. Dále Policie ČR a Horská 
s lužba.  Všem zúčastněným děkuj i 
za spolupráci.                        

  Čtvrtého října v 09:21 byl naší jednotce 
vyhlášen poplach na záchranu osob z výšky 
Ve SKI areálu Ústí nad Labem - Zadní 
Telnice. Jednalo se o cvičení IZS - Záchrana 
osob ze sedačkové lanovky. 

                                               Pavel Šindelář 
                                             Za JSDH Telnice 

VÝCVIK: Záchrana lidí ze sedačkové lanovky

28.10.2022 od 15:00
 

6.11.2022 od 15:00

27.11.2022 od 15:00

4.12.2022 

17.12.2022 od 18:00

24.12.2022 od 13:00

24.12.2022 od 22:00

Tradiční sázení stromů

Dušičkový rej 

Vánoční dílničky a následné rozsvěcení vánočního stromu 

Mikulášská besídka

Výstava betlémů s koncertem pěveckého sboru Tisá

Tradiční štědrodenní setkání u vánočního stromu

Setkání v kostele sv. Josefa

KULTURNÍ  AKCE



  Bylo pro mne překvapením, že jsme ve 
volbách neměli letos více protikandidátů, 
zastávám názor, že zdravá konkurence je 
vždy přínosem. Na druhou stranu jsem rád, 
že spolupracovníky, které jsem si do svého 
týmu vybral a vy jste je podpořili, čeká 
pestrá práce, na kterou se společně s nimi 
těším. Vím, že v zastupitelstvu usednou 
lidé s velkým elánem, dospělým názorem a 
rozhodně nejde o nějaké „kývače“, kteří by 

papouškovali moje názory. Těším se na 
společnou práci celého týmu a věřím, že 
bude ku prospěchu naší obce. Aktivní směr, 
kterým se chceme ubírat, jsme nastavili již 
před lety a rozhodně neslevíme, ale 

budeme v něm dále pokračovat. V 
současné době jsme ve stavu, kdy všichni 
zastupitelé složili slib na ustavujícím 
zasedání a můžeme se tedy s chutí pustit 
do práce. 
  Na závěr tohoto tématu bych chtěl 
poděkovat všem členům volební komise a 
zaměstnancům úřadu, kteří s přípravou 
voleb pomáhali v obou volebních týdnech. 
Vše proběhlo hladce bez jakýchkoli 
problémů. Děkuji.

dovolte mi, abych vás z tohoto místa 
pozdravil jako váš staronový starosta. 
Velice si vážím, že jste nejen mne, ale celé 
naše uskupení v komunálních volbách 
podpořili. Počet vašich 
o d e v z d a n ý c h  h l a s ů 
vypovídá dostatečně o tom, 
že naši práci sledujete a 
podporujete ji. Vaší důvěry 
si opravdu cením a je to pro 
mne významný závazek na 
další čtyři roky. Práce máme 
před sebou opravdu mnoho, 
ale určitě nebude žádným 
překvapením, že hlavním 
úkolem pro nejbližší období 
b u d e  e n e r g e t i c k é 
zabezpečení obce. Osobně 
to vnímám, jako velký úkol 
nejen pro mne, ale pro 
všechny zastupitele obce. 

   Vážení spoluobčané, milí přátelé,

  S touto problematikou jde 
samozřejmě ruku v ruce již 
n a s t a r t o v a n ý  p r o j e k t 
z a t e p l o v á n í  o b e c n í c h 
domů. V současné době 
máme zažádáno o stavební 
povolení  k  2  bytovým 
domům. Dalším bodem 
musí být fotovoltaický 
systém a zřízení tepelných 
čerpadel. V první etapě by 
se jednalo o radnici a dům s 
pečovatelskou službou. 
Nové tepelné čerpadlo jsme 
již v měsíci září naistalovali 
na radnici místo plynového 
kotle, který zatím zůstal 
„jen“ pro kulturní dům. V 
tomto trendu se budeme 
snažit pokračovat i na 
dalších domech v majetku 
obce tak, abychom ideálně 
dospěli ke stavu, že obecní 
domy budou energeticky 
soběstačné. Uvědomuji si, že je to velký 
úkol, ale když jsme každodenně svědky 
současné krize, je to téma, kterému 
musíme věnovat plnou pozornost. 

  P ř i j d e  m i ,  ž e  č a s 
neskutečně letí. Sotva vám 
popřeji krásné léto, už tu je 
podzim a pomalá příprava 
na svátky v závěru roku. 
Tento čas je u nás v obci 
vždy velmi pestrý (pokud ho 
t e d y  n e p ř e k a z í  t ř e b a 
epidemie) a ani letos to 
nebude jiné. Informace k 
pestrému podzimnímu a 
zimnímu programu najdete 
z d e  n a  s t r á n k á c h 

zpravodaje. Už teď se těším, že se s vámi 
uvidím třeba na Vánočních dílničkách, 
Mikulášské nadílce, výstavě betlémů či na 
setkání u vánočního stromu. Nesmím též 
zapomenout na setkání seniorů, které jsme 
museli ze zjevných důvodů v předešlých 
letech zrušit, tak pevně věřím, že si to 
letošní, které se bude konat v našem 
kulturním domě, maximálně užijeme. 
   Přeji vám všem krásné podzimní dny a jen 
dobré lidi kolem sebe,

                                                  Váš starosta 
  Memoriál. Na prvního října jsme připravili 
j iž  desátý ročník memoriálu Pavla 
Doubravy. Za deset let, které toto oblíbené 

hasičské klání pořádáme, nám počasí 
připravilo snad už všechny podmínky, jaké 
umí. Letos to rozhodně nebylo nejhorší. 
Během soutěžení na nás občas dokonce 
zasvítilo slunce a déšť jsme si „užili“ až při 

úklidu. Absolutním vítězem 
se letos stal i  hasiči  z 
V e l k é h o  C h v o j n a . 
B l a h o p ř e j e m e .  C h c i 
poděkovat všem členům 
našeho sboru  za  opět 
š p i č k o v o u  p ř í p r a v u  a 
zajištění hladkého chodu 
m e m o r i á l u .  S l u š í  s e 
samozřejmě poděkovat 
všem soutěžícím, kteří k 
nám přijeli změřit síly a užít 
si s námi spoustu legrace. 
Vždy se mezi sebou rádi 
vidíme. Už teď se těším na 
další ročník. 
  Nový vůz. Obec pořídila v 
měsíci září nové vozidlo. 
Nejde tedy o zcela nové 
auto, ale již ojeté. Fiat 
Ducato v šestimístné verzi s 
valníkem bude sloužit pro 
p o t ř e b y  n a š i c h 
zaměstnanců, kteř í  se 
starají o chod obce a provádí 
stavební, údržbové práce a 
zabezpečují chod sběrného 
dvora.   

                                         Ing. Jan Doubrava

SLOVO STAROSTY

STRANA 3

TELNICKÝ ZPRAVODAJ

NOVÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ

Slovo starosty: Hlavním úkolem v novém volebním období 
bude pro starostu i zastupitele energetická soběstačnost



STRANA 4 MEMORIÁL PAVLA DOUBRAVY

TELNICKÝ ZPRAVODAJ FOTOKRONIKA

1. 10. 2022



MEMORIÁL PAVLA DOUBRAVY

STRANA 4STRANA 5FOTOKRONIKA
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STRANA 6 MEDAILOVÝ PODZIM

MLADÍ HASIČI

  Neděle 9. 10. – ta byla pro změnu pod 
taktovkou vyčerpávajících závodů TFA pro 
starší, dorost a dospěláky na Užíně. Ano, 
jedná se o shodné závody jako měla 
přípravka přibližně před měsícem, jen s 
výrazně náročnějšími disciplínami. Do 
těchto bojů zasáhly dvě naše bojovnice – 
Klárka a Lucka. Velmi náročnou trať v 
konkurenci dalších 33 těžce oděných 
hasičů zdolaly naše dvě bojovnice s těmi 
nejlepšími možnými výsledky – obě si totiž 
odnášely zlaté poháry ve svých kategoriích.

  Na neděli bylo v plánu náročné TFA pro 
závodníky od 3 do 99 let. Bohužel, i tento 
závod bylo potřeba pozměnit. Do sálu 
našeho kulturního domu se vešly překážky 
pouze pro naše nejmenší závodníky, proto 
se běžela jen kategorie přípravky. To jest 
dětičky do 6 let. 

  A jak naši uspěli ve 4. ročníku O pohár 
starosty obce Telnice v TFA? No přeci na 

výbornou. Získali z dvanácti možných 
medailí 6 cenných kovů: 2x zlato, 3x 
stříbro, 1x bronz. Gratulace každému 
ostřílenému závodníkovi, ale i všem 
hasičským nováčkům.
  O týden později 24. 9.  jsme zjistili, že 
seriál STIMAX Cup 2022 je u konce. Za 
posledním kolem tohoto náročného 
závodu jednotlivců pro hasiče každého 
věku jsme si zajeli do Chomutova. Počasí se 
po uplynulém víkendu umoudřilo a tak se 
závodilo jedna báseň. A nemyslete si, i tyto 
končiny zahlédly naše dresy. Sedm 
závodníků ze šesti kategorií si jelo poměřit 
síly s dalšími cca 250 borci v běhu na 60 m 
či 100 m s překážkami. 
  Tentokrát sice necinkal žádný kov, ale 
nikomu to nevadilo. V tak obrovské 
konkurenci to měli naši reprezentanti 
těžké. S prázdnou však domů neodjeli. 
Každý závodník, který v letošním seriálu 
odběhl alespoň tři závody, byl odměněn 
diplomem. A někteří z našich si zaběhli i pro 
odměnu, za umístění do desátého místa ve 
své kategorii.

  Na víkend 17. - 18. 9. byly naplánované  
dvoje velké závody pro hasiče každého 
věku. Bohužel, počasí se poručit nedá. 
Protože je potřeba, aby hasičata byla 
vzdělaná a nezahálela doma ve stavu 
marodném, rada moudrých rozhodla o 
změně plánu. Sobotní Samovar se k 
velkému smutku zrušil celý. Ono běhat s 
deštěm a větrem o závod za moc nestojí.

   V sobotu 8. 10. jsme se s hasičskými 
dětmi zúčastnili Memoriálu Ladislava 
Pešky v nedalekých Božtěšicích. Tři 
družstva přípravkových dítek, dvě mladších 
a jedno starších dětí jela závodit ve dvou 
disciplínách spolu s dalšími 52 družstvy z 

okresu Ústí nad Labem.

  Domácí sbor reprezentovalo čtrnáct borců 
ve čtyřech kategoriích. A že makali... Trať 
rozdělenou na šest náročných částí zvládli 
v konkurenci dalších cca 60 závodníků na 
výbornou. Ono přenést těžké barely s 
vodou; zapojit hadici do dospělácké 
proudnice; následně smotat těžkou hadici 
B do úhledného kotouče;  překul it 
pneumatiku, která je ve spoustě případech 
větší než sám závodník; prolézt děsně 
rychle tunelem a nakonec zachránit 
raněného a uložit ho do záchranného boxu 
– to jsou úkoly hodné těch pravých hasičů.

  Své síly poměřili závodníci v zásahu se 
džberovou stříkačkou a štafetě požárních 
dvojic. Pro přípravku byl místo štafety 
připraven hasičský kuželník. A výsledek 
stál opravdu za to – přípravková družstva 
vybojovala 1., 2. a 7. místo, v mladší 
kategorii jsme obsadili 7. a 10. příčku a ve 
starších 1. místo.

Na závěr se sluší poděkovat každé dobré 
duši za pomoc – starším dětem, rodičům 
našich závodníků, organizačnímu týmu, 
technické četě a rozhodčím z řad našich 
členů, ale i panu starostovi obce za vše, co 
pro nás dělá. Bez vás by tyto závody byly o 
mnoho náročnější.  

Všem závodníkům patří velká GRATULACE.

                                            Radka Böhmová

Náročný a medailově bohatý hasičský podzim
TELNICKÝ ZPRAVODAJ



      Další speciální cenou je Pohár starosty 
obce Telnice o nejlépe postavený model 
I Z S .  Ta t o  c e n a  j e  p o d ě k o v á n í m 
organizátorů obci a hasičům za podporu 
soutěže a zajištění občerstvení. Model 
vybírají naši hasiči.

  Dvanáctého listopadu se v našem  
kulturním domě bude již posedmé konat 
soutěž plastikových modelářů spojená s 
výstavou modelů, kterou pořádá PMK 095 
– Děčín – Ústí nad Labem. Jedná se o 21. 
ročník Memoriálu Jaroslava Urbance.
   Jaroslav Urbanec byl jedním ze 
zakládajících členů klubu plastikových 
modelářů, který v Ústí nad Labem začal 

působit na přelomu roku 1979-80 pod 
hlavičkou ZO Svazarmu při SOUCH 
Spolchemie. Členové klubu se v té době 
účastnili různých modelářských soutěží. V 
roce 1995 se ústecký klub rozrostl o další 
modeláře z Děčína a po přeregistraci se i 
přejmenoval na PMK 095 Děčín – Ústí nad 
Labem.
  Členové klubu od jeho vzniku pořádali 

soutěže plastikových modelářů, v době kdy 
klub působil pod SOUCH Spolchemie to  
byla v Ústí nad Labem soutěž o Pohár 
SOUCH Spolchemie a v Děčíně Děčínská 
kotva (letos to byl její 45. ročník). Každá 
pořádaná soutěž má kromě daných 
kategorií i své speciální kategorie.
     Na soutěži v Telnici už podle názvu je to 
Cena Jaroslava Urbance, který jako jeden z 
prvních prosazoval dnes běžnou techniku 
„airbrush“, k čemuž používal po domácku 
vyrobenou stř íkací  p istol i .  K jeho 
oblíbeným typům letadel patřila letadla 
českého, resp. československého letectva, 
letadla z období 1. světové války a období 
mezi světovými válkami. Vedením soutěže 
je vyhlášen nejlépe postavený model z jeho 
oblíbených období.
    Jedním z velkých příznivců plastikového 
modelářství byl i známý ústecký hudebník a 
zpěvák Pavel Brümer a proto je další z 
kategorií na ústecké soutěži pojmenována 
Cenou Pavla Brümera. Pavel Brümer byl 
velký český patriot, měl rád naší historii ať 
dávnou či novodobou. Figurky maloval 
starým způsobem olejovými barvami, a již 
od počátku prosazoval, že na podstavečku 
musí být i kousek krajinky, aby dílo 
vypadalo přirozeněji. Pro jeho cenu se 
vybírá stavba s motivem české historie.

                                      Jiří Bureš, předseda

  Výstava modelů je pro veřejnost otevřena 
v době od 10. do 14. hod, vstupné je 
dobrovolné. V místě konání soutěže budou 
i prodejci stavebnic, barev a ostatních 
modelářských potřeb.            

    Poslední speciální cenou je „Star nad 
Stripes“ – o nejlépe postavený model 
U.S.A. - jako připomenutí let 1944 – 45., 
kd y  p r o b í h a l a  l e t e c k á  v á l k a  n a d 
Krušnohořím.

            PMK - 095 Děčín - Ústí nad Labem

   V letošním roce se speciální ceny 
rozrostly o Cenu za nejlépe postavený 
model  připomínající rok 1942, z důvodu 
80. výročí probíhajících bojů, nejhoršího 
válečného konfliktu.

MEMORIÁL JAROSLAVA URBANCETELNICKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 7SOUTĚŽ A VÝSTAVA MODELŮ

Soutěž plastikových modelářů s výstavou
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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 PROSINEC 2022, 

UZÁVĚRKA 27. LISTOPAD 2022.

    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 KULTURA A SPORT

    TRADIČNÍ SÁZENÍ STROMŮ
28.10.2022 od 15:00

    DUŠIČKOVÝ REJ
6.11.2022 od 15:00 

    VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A NÁSLEDNÉ 
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
27.11.2022 od 15:00 

    MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

    VÝSTAVA BETLÉMŮ S KONCERTEM 
PĚVECKÉHO SBORU TISÁ

    TRADIČNÍ ŠTĚDRODENNÍ SETKÁNÍ U 
VÁNOČNÍHO STROMU
24.12.2022 od 13:00

    SETKÁNÍ V KOSTELE SV. JOSEFA

17.12.2022 od 18:00

24.12.2022 od 22:00

4.12.2022

Nabízím službu hlídání vašich 
malých dětí 

v odpoledních nebo večerních 
hodinách, včetně víkendů. 

Neváhejte mě oslovit na mailu 
anna.holubova@bgbzs.cz 

případně telefonicky 
724988459 

nebo 724988495, podmínky 
domluvíme individuálně.

Hlídání 
dětí

    DOVOZ MATERIÁLU VW TRANS.

Od 1. 4. do 30. 11. 

18,- Kč/km bez DPH

75,- Kč/započatých 15 min. bez DPH

    SBĚRNÉ MÍSTO
Provozní dny a hodiny:

Pondělí: 14:00 - 16:00 

    VYUŽITÍ MALOTRAKTORU

Středa: 14:00 - 16:00
Sobota: 9:00 - 11:00
Třídění  je stanoveno provozním řádem!

    CZECH POINT
Středa:   16:00-17:00 

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

    PRODEJ DŘEVA 
Z OBECNÍCH POZEMKŮ

Občané mají možnost získat 
prostřednictvím CZECH POINTU

Letní období 

Pondělí:  16:00-17:00

    VEŘEJNÁ KNIHOVNA

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

    PRONÁJEM SÁLU 
V KULTURNÍM DOMĚ

1 500,- Kč /den (akce)

3 000,- Kč /den (akce)

Pořezané dřevo 700,- Kč/m bez DPH

E-mail: knihovna@obec-telnice.cz

výpisy z rejstříku trestů, katastru 
nemovitostí, živnostenského

Zimní období

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

Samo těžba 300,- Kč/m bez DPH

    Levně prodám 2 dlouhá zářivková 
tělesa, vhodná do garáže dílny, pro 
které nemám upotřebení. 

    Dám plně funkční plochý televizor 
(mám dva). 

V. Plocek, Liboňov 29, 
tel.: 604922887, 
e-mail: vladiplocek@seznam.cz

INZERCE
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