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INFORMACE

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2018.

Obec Telnice

Vánoční 
dílničky měly 
opět obrovský 
úspěch

 
s návrhem nového 

územního plánu

Seznamte se



   Vážení spoluobčané,
s politováním musíme oznámit, že v 
parčíku naproti penzionu Stará pošta je 
několik stromů, které vyžadují okamžitý 
zásah. Na základě odborného dendrolo-
gického posudku bylo rozhodnuto, že 
některé stromy musí být pokáceny. „Jde 
o veřejně navštěvované místo a nemů-
žeme si dovolit riskovat zdraví místních 
občanů nebo turistů, kteří lokalitu u 
památníku navštěvují,“ prozradil sta-
rosta obce Jan Doubrava a velmi dobře si 
uvědomuje, o jaké ožehavé téma jde. 
 Je vždy smutné, pokud se musí kácet 
vzrostlé stromy, na které bylo okolí roky 
zvyklé. Sami jste ale možná někteří 
pozorovali, že po větších poryvech větru 
zůstávaly pod stromy popadané větve a 
to i velkého vzrůstu. Ty by právě mohly v 
budoucnu napáchat velké škody. 
Současný stav těchto dřevin je alarmující 
a popravdě, přizvaní specialisté se spíše 
divili, jak je možné, že dřeviny ještě v 

tomto stavu stojí. „Víme, že lokalita před 
penzionem je velmi atraktivní, proto se 
postaráme, aby byly stromy nahrazeny 
novou, důstojnou a vhodnou výsadbou, 

která bude dělat lidem radost a hlavně 
bude pro návštěvníky bezpečná,“ vysvět-
luje Jan Doubrava.                                  
                                                                 dh

   Stávající systém řešení odpadového 
hospodářství má své kritiky jak na straně 
obce, tak občanů. Musíme podotknout, 
že jde o dva velmi rozdílné a zdánlivě 
neslučitelné faktory, a to o peníze a 
komfort. Bývalé vedení obce zavedlo 
úsporu popelnic, kdy se stávalo, že více 
rodin bude mít společnou nádobu. Byl to 
logický krok v tom pohledu, že ne každá 
rodina vždy naplní celou popelnici, 
přesto obec zaplatí vývoz celé nádoby, 
ačkoli tam mohlo být minimum odpadu. I 
v současné době musela obec do 
systému zasáhnout, což sklízí u někte-
rých občanů nevoli. 
 „Víme, že systém nakládání s komu-
nálním odpadem není dokonalý, ale v 
současné době nám mnoho variant 
nezbývalo, pokud chtěla obec na odvozu 

a ukládání odpadu ušetřit,“ vysvětluje 
starosta obce Jan Doubrava a dodává, že 
v jednání předchozího vedení obce vůbec 
nevidí chybu, protože systém v tu chvíli 
zřejmě jinak nastavit nešel. Současné 
vedení obce však nyní cítí nejvyšší čas, 
rozpoutat nad touto problematikou 
věcnou a seriózní diskusi, která by měla 
vyústit v rozumné řešení, které bude 
vyhovovat nejen obci, ale hlavně 
občanům Telnice. 
  „Rozhodně by se mi líbilo, kdybychom 
motivovali občany k třídění domovního 
odpadu, například tím, že budou mít 
úlevu z poplatku za odvoz odpadu. Velmi 
rád uvítám jakékoli návrhy od občanů, 
které povedou ke zlepšení současné 
situace. Přijďte k nám na radnici, rádi vás 
přivítáme,“ říká Jan Doubrava. Vedení 

obce jsou různé systémy odpadového 
hospodářství známé. Člověk se může 
inspirovat i v jiných městech a obcích, ale 
spíše jde o to, že je třeba řešení přesně 
napasovat na specifické podmínky naší 
obce tak, aby svoz odpadu byl efektivní a 
co nejméně zatížil obecní rozpočet. 
  Jako ideální řešení by se jevilo přímé 
vážení popelnic. V tomto případě by byli 
všichni motivováni tříděním, jelikož by 
ušetřili za odvezené kilogramy odpadu, 
ale při jednání se svozovou firmou vyšlo 
najevo, že investice na pořízení zařízení 
by byla příliš veliká. Jak už jsme uvedli, 
variant se asi nabízí více, přijďte se o svůj 
názor podělit na radnici, kde vás rádi 
vyslechnou.                                          

                                                                 dh

   Do roku 2020 musí obec podle stávající 
platné legislativy zpracovat nový územní 
plán. Zákony praví, že veškeré současné 
územní plány platí do konce roku 2019, 
tudíž od roku 2020 musí být postu-
pováno dle nového územního plánu. V 
současné době má obec již připravený 
první návrh, který je zveřejněný na 
obecních webových stránkách a občané 
k němu mohou přidávat své připomínky. 

„Protože jsme nechtěli nechávat tuto 
problematiku na poslední chvíli, začali 
jsme na novém návrhu pracovat se 
značným předstihem a včas bylo vypsá-
no na realizaci výběrové řízení,“ popisuje 
situaci starosta obce Jan Doubrava. 
   V ideálním případě by nový územní plán 
mohl být hotový již v příštím roce, ale 
samozřejmě záleží  na době jeho 
projednávání. Pakliže se tato etapa 

nebude příliš protahovat, mohlo by 
zastupitelstvo nový dokument schválit 
již v příštím roce. „Na tento projekt jsme 
získali dotaci, takže příliš nezatíží obecní 
rozpočet a nyní je nejdůležitější, aby lidé 
v případě jakýchkoli připomínek kon-
taktovali nejlépe mne, aby nedocházelo 
ke zbytečným průtahům a projektová 
kancelář mohla svou práci v klidu 
dokončit,“ dodává starosta obce.         dh
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Obec řeší havarijní stav dřevin u památníku

Seznamte se s návrhem nového územního plánu

Problematika odpadového hospodářství si žádá diskusi



    Vážení přátelé,
  nastává nám ten nejkrásnější čas v roce, 
doufám, že to nebude znít jako otřepané 
klišé, ale asi většina z nás takto o 
vánočních svátcích přemýšlí a dokáže si 
je náležitě užít. Než vám popřeji, chtěl 
bych se zmínit  ještě o někol ika 
novinkách, které se udály za poslední dva 
měsíce, od minulého vydání našeho 
zpravodaje. Jen okrajově se zdržím u 
událostí,  o kterých se dočtete v 
samostatných článcích našich novin.
 Takže za prvé, bylo velmi nutné řešit 
havarijní stav některých stromů u 
varvažovského památníku. Hned na 
vedlejší straně se dočtete, že nám osud 
tohoto pietního místa není lhostejný a že 
ho i v budoucnu chceme udržovat ve 
stavu, na který budeme moci býti hrdí.
  Dalším ožehavým tématem, jehož 
řešení nás brzy čeká, je odpadové 
hospodářství obce. Zase se podrobnosti 
dočtete v tomto čísle zpravodaje. Jen 
bych chtěl poznamenat, že vánoční čas, 
který snad bude většina z nás trávit 
trošku méně hekticky, než běžné 
pracovní dny, lze u sklenky něčeho 
dobrého a inspirativního využít na 
poklidné přemýšlení. Byli bychom rádi, 
pokud se do přípravy vypracování tohoto 
nelehkého úkolu zapojíte s námi. Nebojte 
se sdělit nám svou představu řešení 

odvozu komunálního odpadu. Věřím, že 
společně vymyslíme schůdné řešení jak 
pro vás, tak pro obec a hlavně z hlediska 
trvale udržitelného rozvoje pro naše 
životní prostředí.
  O územním plánu jen jednou větou, 
přečtěte si článek na protější straně, 
rozhodně jde o materiál, se kterým se 
stojí za to seznámit.
  Další informace je veskrze pozitivní. 
Obec má za sebou další úspěšnou 
rekonstrukci objektu, kterou provedla na 
základě výběrového ř ízení  f i rma 
Děčínské stavby s.r.o. Jde o dům čísla 
popisného 60.  Chceme i  nadále 
p o k r a č o v a t  v  r o z j e t é m  t r e n d u 
rekonstrukcí, proto v současné době 
máme již připraven projekt na dům č.p. 
56 a v rozpočtu na příští rok připravené 
finance. Rekonstrukce vyšla zhruba na 
jeden milion korun, který byl uvolněn z 
obecního rozpočtu. Šlo o kompletní 
zateplení objektu, obkopání domu a 
zateplení podlahy půdy. Nová fasáda 
byla realizována i  na sousedícím 
přístavku, aby objekt působil celistvě a 
pěkně. 
  Víme, že důležité je i okolí domu, proto 
plánujeme hned na jarní měsíce, 
provedení úprav okolního prostranství, 
což bude obnášet nový plot, zkrášlení 
zahrady a podobně, tak jak jsme to 

realizovali již v předchozích projektech. 
Rekonstrukce objektu se čtyřmi 
bytovými jednotkami trvala od září 
letošního roku. Jak už jsme zmínili, nyní 
by byl na řadě dům č. p. 56, ale jelikož jde 
o větší objekt, zde by obec žádala o 
dotační titul. Celkové náklady opravy by 
měly být kolem dvou milionů korun. 
  A nyní již nastal čas, abych vám srdečně 
všem popřál. O svátcích vždy bývá 
řečeno všechno a mnohokrát, přesto mi 
dovolte, abych se stejně jako v minulých 
letech k blahopřání připojil. Přeji vám 
nádherně prožité vánoční svátky. Užijte 
si je na maximum se všemi svými 
blízkými a se všemi dobrými lidmi, na 
kterých vám záleží. Předat úsměv, 
pozdrav stisknutím ruky a krátké ze srdce 
myšlené přání nás nestojí nic a přesto 
dokáže neuvěřitelně rozveselit a vytvořit 
sváteční atmosféru. Buďme k sobě praví 
lidé, protože nelidských věcí vidíme 
bohužel na světě mnoho.
  Všem, kteří se podílí, na veřejném životě 
v obci srdečně děkuji a těším se na další 
spolupráci. Vaší aktivity si velmi vážím a 
je mi velkou ctí pracovat s vámi. 
  Do nového roku přeji především zdraví 
vám i všem vašim nejmilejším, protože to 
ostatní se dá většinou nějak zařídit. 
Vykročte do roku 2018 vesele, s dobrou 
náladou, odpočatí a plni elánu a každému 
z vás přeji velkou porci štěstí a radosti, 
                     váš starosta, Jan Doubrava
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Krásné Vánoce a mnoho štěstí v roce 2018
vám přeje redakce Telnického zpravodaje.

SLOVO STAROSTY: Události a sváteční přání 
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Děti z mateřské školky jsou plně ve víru svátků 
   Školní rok 2017/2018 je v plném 
proudu. Všechno to začalo jako každý 
školní rok nástupem nových dětiček. Pár 
slziček stesku po maminkách nás 
potkalo, ale vše už je zažehnáno a my 
víme, že ve školce zažijeme spoustu 
dobrodružství,  her a přátelství a 
odpoledne se domů zase vrátíme. 
  Dětičky máme šikovné a tak jezdíme 
tvořit do keramické dílničky a dokonce i 
bruslit na zimní stadion. Jednou nás už 
stihlo navštívit loutkové divadlo. 
  Začali jsme poznáváním přírody se 
skřítkem Podzimníčkem a teď už nás 

zase učí skřítek Zimníček. Aby toho 
střídání nebylo málo vystřídaly se nám 
krom skřítků i paní učitelky.
  I tak nezahálíme a učíme se, užíváme si 
a tvoříme. V období adventu se už 
tradičně zapojujeme do výzdoby naší 
obce a tak naše loňské a letošní perníčky 
zdobí vánoční strom před obecním 
úřadem. Chystáme betlém, který bude k 
vidění na výstavě betlémů v kapli sv. 
Josefa.
   Při čekání na vánoční nadílku nás přišel 
navštívit Mikuláš s andělem a čertem. 
Čert si nikoho neodnesl, nebojte. V 

každém tom našem malém čertíkovi se 
totiž ukrývá i malý andílek, takže čert prý 
počká, co se z nich nakonec vyklube. 
Něž se dočkáme dárečků, půjdeme ještě 
p o t ě š i t  p í s n i č k a m i  d o  d o m u  s 
chráněnými byty a úplně nakonec 
posedíme u nás ve školce s cukrovím u 
čaje a vyrobíme si nějakou maličkost pro 
sváteční potěšení. 
  Vám přejeme hlavně klidné prožití 
Vánoc a mnoho štěstí a zdraví do roku 
2018.    Vaše dětičky,  kolektiv 
zaměstnanců MŠ Telnice a skřítek 
Telníček 

  Od rána děti v mateřské škole očekávaly 
s napětím i s obavami příchod Mikuláše, 
anděla, ale hlavně čerta s "knihou 
hříchů". Mezitím si připravily různé 
obrázky čertů, naučily se písničku a 
někteří se i oblékly jako andílci a čertíci. 
  S úderem desáté hodiny se objevil ve 
dveřích čert, za ním Mikuláš a anděl. I ti 
největší "hrdinové" najednou ztichli a 
čekali koho si čert odnese. Nakonec vše 
dobře dopadlo a nikoho si čert do pekla 
neodnesl. Všichni slíbili, že už budou 
hodní a že se polepší. 
  Od Mikuláše s andělem dostali balíčky s 
dobrotami a ovocem. Na závěr zazpívaly 
děti písničku jako poděkování a rozloučily 
se. Tímto děkujeme za spolupráci panu 
starostovi, který se "obětoval" a přišel k 
nám v kostýmu Mikuláše, panu Kurtovi 
jako "hodnému" čertovi a slečně 
Böhmové za milého anděla.                    ld

JAK SE VÁM 
ŽIJE V TELNICI? 

Jan Šustr 

Před deseti lety jsme se s ženou přistěhovali z 
města do Telnice a 
založili zde rodinu. 
J s m e  t u  m o c 
spokojeni. Telnice je 
klidná pohodová a 
rozvojová vesnička. 
Rozhodně bychom 
místo pro život už 
neměnili a už vůbec 
bychom nechtěli zpět 
do města.

SOUTĚŽ: 
Znáš svou obec?
 Vážení čtenáři,
z minulé soutěže, kde bylo na fotce 
z o b r a z e n o  n á d r a ž í ,  m á m e 
vylosovaného vítěze. 
Je to paní Dagmar Ulčáková. 
Blahopřejeme. Paní Dagmar se může 
u pana starosty přihlásit o cenu.

Přinášíme novou fotografii. Pokud 
víte, co je na ni zachyceno, pošlete 
nám správnou odpověď na email: 
hl inka@waydesign.cz, nebo j i 
zaneste na obecní úřad. 
Přejeme hodně štěst í ,  vaše 
redakce.



   Milí čtenáři zpravodaje, rok utekl jako 
voda a máme tady zase čas Vánoc. 
  Jak jsem informovala ve zpravodaji před 
letními prázdninami, měla v našem 
zařízení proběhnout olympiáda seniorů a 
také, se tak stalo. Účast byla veliká, 
závodilo se ve slalomu s vozíkem, 
skládání pexesa i v dalších disciplínách. 
Na závěr bylo vyhodnocení, předání cen a 
diplomů. Nechybělo samozřejmě ani 
občerstvení.
 O prázdninách jsme opekli špekáčky a 
poseděli u ohníčku.
  V neděli 8. 9. se uskutečnil výlet lodí z 
Ústí nad Labem do Litoměřic. Počasí nám 
přálo a podzimní plavba Labským údolím 
byla velice příjemná. Plavba trvala tři 
hodiny, proto jsme vytáhli svačinky, ale i 
využili možnosti občerstvení na lodi, kde 
byl velice příjemný a vstřícný personál. 
Celý výlet skončil v přístavu v Litomě-
řicích, kde čekala auta s řidiči, kteří nás 
převezli do cukrárny a vše jsme ukončili u 
dortíku a kafíčka. Ráda bych tímto 
poděkovala synovi naší klientky panu 
Bohumilovi Rickardtovi za sponzorský 
dar a čas, který nám věnoval. Poděkování 
patří také manželům Lence a Jaromírovi 
Heřmánkovým, kteří také velice pomohli 
a věnovali svůj čas seniorům z našeho 
zařízení. Nesmím zapomenout na paní 
Petru Malou, která mi velice pomohla po 
celou dobu výletu, a společně jsme 
zdolávali se seniory překážky, které nám 
výlet připravil.

  Přišel podzim a sním i podzimní dílničky. 
Naši klienti vyrobili podzimní výzdobu a 
chválím všechny zúčastněné. Tentokrát 
byla všude sláma a lepidlo, ale výsledek 
se povedl, dráček zdobí dveře každého 
klienta. 
  Od 30. 10. probíhá v našem zařízení 
vybudování další bytové jednotky, na 
kterou jsme dlouho čekali. Díky tomu 
můžeme uspokojit dalšího žadatele na 
umístění. Rekonstrukci bytu provádí 
místní podnikatelé ŠAŠEK- ZEMAN. 
Práce probíhají podle plánu, a pokud vše 
půjde dobře, tak bude hotovo do konce 
listopadu a od nového roku 2018 bude 
naše zařízení mít 14. byt o velikosti 
38,79m2. 

  Co nás ještě čekalo? 
  Dne 04. 12. byly vánoční dílničky. Dále 
zdobení krásného stříbrného smrčku, za 
který musíme poděkovat manželům 
Škopkovým ze zahradnictví u Andulky z 
Libouchce. Již po čtvrté 13. 12. akce 
Česko zpívá koledy, která proběhla ve 
společenské místnosti našeho domova. 
18. 12. posezení a besídka se školkou.  A 
na závěr v tomto roce 19. 12. vánoční 
posezení u stromečku při dobrůtkách a 
sklence vína.
  Ráda bych všem popřála za sebe i naše 
seniory krásné Vánoce a mnoho zdraví a 
štěstí v novém roce 2018.

     Soňa Heřmánková, vedoucí zařízení
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  30. 5. 2017 – Technická pomoc -  
letecká dopravní nehoda – chemická 
skládka Ústí.
    4. 6. 2017 – Záplava, povodeň, déšť – 
čerpání vody mostek – silnice 1/13 
čištění odtoků.
   2. 7. 2017 - Záplava, povodeň, déšť – 
čerpání vody mostek – silnice 1/13 
čištění odtoků.
  30. 8. 2017 – Požár – Celio, skládka 
Most. 
  29. 10. 2017 – Technická pomoc – 
spadlý strom, chata Knínice.
   29. 10. 2017 - Záplava, povodeň, déšť – 
čerpání vody mostek – silnice 1/13 

čištění odtoků.
 29. 10. 2017 – Technická pomoc – 
popadané stromy na komunikaci – 
Telnice, chatová oblast Stříbrňák, Krásný 
Les, Adolfov.
   7. 11. 2017 – Požár – skládka Ústí.
   ZOČ - Činnost pro obec – 12x.

Činnost jednotky, Kurzy a školení
   10. 2. 2017 –  porada velitelů na HZS. 
  24. – 26. 2. 2017 – školení a porada 
velitelů, které absolvovali Miroslav 
Lacina, Robert Böhm a Pavel Šindelář.
   23. 9. 2017 – Jednotka prováděla stáž 
na HZS Petrovice, které se zúčastnili 

Robert Böhm, David Benedikt, Danka 
Slavková a Pavel Šindelář.
  6. 10. 2017 – Výcvik s dýchací 
technikou v polygonu na HZS Litoměřice, 
zkouška jak se chovat ve ztížených 
podmínkách a v zakouřeném prostředí s 
vyhledáváním osob, které se zúčastnili 
Pavel Šindelář, David Benedikt a Marek 
Zítka. 
  Všem zúčastněným, kteří se podílely na 
výjezdech a zdolávání mimořádných 
událostí, opravách techniky,  školeních, 
brigádách apod., bych  tímto chtěl  
poděkovat za obětavost a nasazení.
           Miroslav Lacina, velitel 

V domě s chráněnými byty se senioři nenudili 

Jednotka SDH Telnice informuje

 OHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ A OHŇOSTROJŮ: 
   Pálení nebo ohňostroj můžete nahlásit vyplněním následujícího formuláře, který naleznete na www.hzscr.cz/hzs-usteckeho-
kraje.aspx. Pro odeslání formuláře není potřeba registrace. V případě nefunkčnosti můžete využít formu telefonického podání na 
čísle 950 010 431 na Krajském operačním a informačním středisku HZS Ústeckého kraje.                                                                ml



 Zhodnocení třetího roku fungování na-
šeho okrašlovacího spolku je příjemným 
završením práce nejen všech členů 
spolku, ale i sympatizantů, lidí, kteří nám 
s našimi akcemi pomáhají organizačně. 
Zkusím chronologicky stručně popsat 
činnost Spolku za tento rok:
  Masopust, průvod masek od Oprámu 
k nádraží. Asi 80 masek, spousta 
zastávek se zahřátím. Tanec u nádraží. 
Příjemná akce ukončující zimu.
  Velikonoční dílničky. Již počtvrté. A 
kdyby byl kulturní dům nafukovací, 
vůbec by to nevadilo – tolik zájemců o 
výrobu pomlázek, keramiky, a spoustu 
dalších výrobků spjatých s velikonoci a 
jarem se letos sešlo. A nejen z Telnice.
  Noc kostelů. Letos s pěveckým 
tělesem zvučného jména, které je známé 
po celém Ústeckém kraji - Cantica 
Bohemica. Jako doprovodný program 
výstava fotografií z rekonstrukce Kaple 
svatého Josefa, a také s další řádkou 
historických fotografií Telnice a okolí.
  Telnické kecky. Druhý ročník běhu 
krásnou přírodou okolí Telnice, který byl 
letos opravdu organizačně perfektně 
připraven. Děti i dospělí si našli tratě, kde 

se (určitě) běželo téměř samo.
   Vánoční dílničky. Akce, která přitahuje 
čím dál větší počet zájemců. Příjemné 
setkání v adventu. O omezených pro-
storách kulturního domu netřeba psát – 
opakoval bych se.
Výstava betlémů v Kapli sv. Josefa s 
koncerty (Cantica Bohemica, Chlu-
mecký pěvecký sbor). Takové vyvr-
cholení naší spolkové sezóny, které je 
před námi, ale určitě stejně jako loni 

zaplní dvakrát kapli do posledního 
místečka.
  A jako bonus půlnoční – setkání spřá-
telených duší u Kaple sv. Josefa před 
půlnocí na Štědrý den.
  Děkuji všem, kteří pomáhají. Všem, kteří 
spolupracují. A také Vám všem, kteří si 
najdete chvilku, a akcí se účastníte. 
                    

                    Jan Holub, předseda Spolku
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Zhodnocení činnosti Spolku pro obnovu památek
a podporu kulturních tradic obce Telnice v roce 2017

   I letos jsme adventní čas začali společně – v kulturním domě v 
Telnici jsme se sešli při vyrábění s vánoční tematikou. Jednotlivé 
dílničky jsou určeny především dětem, ale příjemný prožitek z vyrábění 
si mohli vyzkoušet i dospělí. Zdobili jsme perníčky, vyráběli z 
keramické hlíny, lili olovo, tvořili vánoční ozdoby, svíčky i přáníčka. Při 
tvorbě nám čas zpříjemnil nalévaný svařák, a také občerstvení 
připravené děvčaty ze Spolku.
 Na vánoční dílničky navázalo slavnostní rozsvícení krásně 
ozdobeného vánočního stromu před obecním úřadem, u kterého se 
sešly desítky telnických občanů. Krásný začátek adventu, klidné 
Vánoce všem.                                                                              Jan 

Vánoční dílničky měly opět obrovský úspěch



   Dne 28. 11. provedl Hasičský záchranný 
sbor Ústeckého kraje tématickou 
kontrolu. 
  1, Zahájení kontroly: Tematická 
kontrola byla zahájena dle ust. § 5 odst. 2 
písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o 
kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdě jš ích  p ředp isů ,  doručen ím 
oznámení o zahájení kontroly, jehož 
součástí byl seznam kontrolujících. Při 
zahájení  kontroly  byly  určeny k 
předkládání dokumentů a podávání 
informací tyto osoby: starosta obce, 
velitel jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce, odborně způsobilá osoba v 
oboru požární ochrany.
 2, Kontrolní zjištění: Při kontrole 
dodržování povinností stanovených 
předpisy o požární ochraně bylo na 
základě předložených dokladů a fyzickou 
kontrolou zjištěno:
2.1 Zřízení jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce (dále jen "JSDHO") s místní 
působností, která provádí hašení požárů 
a záchranné práce ve svém územním 
obvodu, její akceschopnost
2.1.1 Zřizovací listina. 2.1.2 Jmenovací 
dekret velitele JSDHO. 2.1.3 Seznam 
členů JSDHO. 2.2 Prokázání odborné 
způsobilosti osvědčením o odborné 
způsobilosti u členů JSDHO, ve funkcích 

velitel a strojník (ust. § 72 odst. 1 a odst. 5 
písm. b) zákona o PO, v návaznosti na 
ust. § 35 odst. 5 vyhlášky o organizaci a 
činnosti JPO). 2.3 Odborná příprava 
členů JSDHO (ust. § 29 odst. 1 písm. c) 
zákona o PO, ust. § 35 až 39 vyhlášky o 
organizaci a činnosti JPO).
  Při kontrole byly předloženy doklady o 
provedení odborné přípravy členů 
JSDHO, byl předložen roční plán odborné 
přípravy členů JSDHO. 2.4 Kopie zpráv o 
zásahu. 2.5 Preventivní zdravotní 
prohlídky. 2.6 Technická připravenost - 
strojní služba. 2.6.1 Jednotka disponuje 
technikou: Výbava a zásoba PHM:
  Platnost technické kontroly. 2.6.2 
Údržba a zkoušky techniky. 2.6.3 
Vybavení vozidel - Vozidla jsou vybavena 
v souladu se zákonem a vyhláškou. 2.7 
Chemická a technická služba. 2.7.1 
Vedení dokumentace chemické a 
technické služby (dále jen „CHTS“). 2.7.2 
Léka řské  potv rzen í  o  zd ravotn í 
způsobilosti nositele dýchací techniky. 
2.7.3 Odborná příprava nositelů dýchací 
techniky. Kontrola termínů provádění 
školení a výcviku nositelů dýchací 
techniky. 2.7.4 Vedení záznamů o použití 
dýchací techniky. 2.7.5 Dýchací technika 
(dále jen „DT“).
  Kontrola dokumentace o měření, 

revizních protokolů, bezpečného uložení 
a akceschopnosti DT. 2.7.6 Kontrola 
prostředků technické služby (dále jen 
"TS"). Kontrola dokumentace, evidence a 
zápis o kontrolách prostředků TS. 2.7.7 
Osobní ochranné prostředky (dále jen 
„OOP“) Evidence a záznamy o kontrole a 
údržbě OOP v souladu s návodem 
výrobce. 2.8 Zabezpečení materiálních a 
finančních potřeb JSDHO, zabezpečení 
údržby objektů požární ochrany dle ust. § 
29 odst. 1 písm. d) a h) zákona o PO.
  2.9 Zabezpečení zdrojů vody pro hašení 
požárů, podmínky pro jejich trvalou 
použitelnost. Zdroje vody zabezpečené a 
stanovené městem jsou uvedeny v 
článku č. 6 předloženého požárního řádu 
obce. 2.10 Dokumentace požární 
ochrany obce. 2.10.1 Dokumentace o 
zřízení JSDHO. 2.10.2 Požární řád obce. 
2.10.3 Řád ohlašovny požárů v obci. 
2.10.4 Dokumentace k zabezpečení 
preventivně výchovné činnosti v obci. 
2.10.5 Dokumentace k zabezpečení 
požární ochrany při akcích, kterých se 
zúčastní větší počet osob.
  Na závěr: Kontrola dopadla dobře s 
drobnými nedostatky, které budou včas 
odstraněny.       

                            Miroslav Lacina, velitel
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Kontrola u SDH Telnice dopadla dobře

  Věříme, že jste při zimním setkání seniorů ve čtvrtek 7. prosince od 17 hodin v našem kulturním domě strávili příjemný večer s 
přáteli. K poslechu a tanci hrála kapela O.L.I . Všem přejeme příjemné vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví, štěstí, lásky a 
pohody. Ozvěte se vy, kteří jste již v důchodu a stojíte o pozvání na naše setkání.                        za komisi SvaZ Miloslava Mužíková

Zimní setkání seniorů bylo hlavně o zábavě a pohodě
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KINO

    17. 1. 2018 od 17:00 - délka 120 minut

EMOJI VE FILMU
    14. 2. 2018 od 17:00 - délka 120 minut

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

SLUŽBY DŮLEŽITÉ INFORMACE

    PŮJČENÍ TEPOVAČE
1 den 180,- Kč + 21% DPH
Víkend 300,- Kč + 21% DPH
    VYUŽITÍ MALOTRAKTORU
75,- Kč/započatých 15 min. + 21% DPH
    DOVOZ MATERIÁLU VW TRANS.
18,- Kč/km + 21% DPH
    KOPÍROVÁNÍ
1 strana A4 1,- Kč + 21% DPH
A4 oboustranně 1,50 Kč + 21% DPH
    SBĚRNÉ MÍSTO
Provozní dny a hodiny
pondělí: 08:00-12:00  13:00-16:00
úterý: 08:00-12:00  13:00-14:00
středa: 08:00-12:00  13:00-16:00
čtvrtek: 08:00-12:00  13:00-14:00
pátek: 08:00-12:00  13:00-14:00
Od 1. 12. 2017 SOBOTA ZAVŘENO
Provoz zajišťuje ,,Pošta" pí. Čepelová: 
tel.: 724 180 631, po odbavení 
poštovních klientů. 
Uložení odpadu je zdarma! 
Třídění  je stanoveno 
provozním řádem!
    PRONÁJEM SÁLU 
V K  DOMĚULTURNÍM
Letní období 
Místní občané 500,- Kč /den (akce) 
Ostatní občané 1 500,- Kč /den (akce)
Zimní období
Místní občané 1 000,- Kč /den (akce)
Ostatní občané 3 000,- Kč /den (akce)
    PRODEJ DŘEVA 
Z OBECNÍCH POZEMKŮ
Samo těžba 300,- Kč/m bez DPH
Pořezané dřevo 700,- Kč/m bez DPH
    VEŘEJNÁ KNIHOVNA
Každý může přinést nepotřebné knihy 
a naopak si každý může vzít nebo půjčit 
knihu, která ho zaujala.
    CZECH POINT
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.: 472 744 923.

    ÚŘEDNÍ HODINY RADNICE
pondělí: 08:00-12:00  13:00-17:00
úterý: 08:00-10:00  
středa: 08:00-12:00  13:00-17:00
čtvrtek: 08:00-10:00
pátek: ZAVŘENO
E-mail: podatelna@obec-telnice.cz
Web: www.obec-telnice.cz
    PRAKTICKÝ LÉKAŘ 
PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Dušan Malenčík
Tel.: 472 745 100
E-mail: dusan.malencik@volny.cz
Každé pondělí 13:00 - 14:30 hodin
Ordinace se nachází v Domě 
s chráněnými byty 
(Varvažov 139, 403 38  Telnice).
    ČESKÁ POŠTA
Telnice 168E
403 38 Telnice 
(kulturní dům)
Zodpovědný pracovník: 
Martina Čepelová
Tel.: 420 724 180 631
Otevírací doba:
pondělí: 08:00-12:00  13:00-16:30
úterý: 08:00-12:00  13:00-14:00
Středa: 08:00-12:00  13:00-16:30
čtvrtek: 08:00-12:00  13:00-14:00
pátek: 08:00-12:00  13:00-14:00
sobota a neděle: ZAVŘENO
    MATEŘSKÁ ŠKOLA
Šustrová Kateřina
ředitelka 
Telnice 83, 40338
Tel.: +420 475 223 387
Mob.: +420 777 004 319
E-mail: mstelnice-ul@seznam.cz
Web: www.mstelnice.eu
Otevírací doba:
pondělí: 06:00-16:00
úterý: 06:00-16:00
středa: 06:00-16:00
čtvrtek: 06:00-16:00
pátek: 06:00-16:00
Sobota a neděle: ZAVŘENO

    24. 12. 2017 od 13:00
SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
    27. 1. 2018 od 20:00
RYBÁŘSKÝ PLES
    10. 2. 2018 od 20:00
HASIČSKÝ PLES
    17. 3. 2018 od 20:00
OBECNÍ PLES

KULTURA

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

    Přivítali jsme nové občánky:
Malý Matyáš, Skokanová Kateřina, 
Skokanová Veronika a Malý Jakub.                                    
    Naši  jubilanti v roce 2017:
Doubravová Zdeňka, Levá Miroslava,
Fábri Jan, Ortová Alena,
Bártíková Věram, Sosnová Vlasta,
Chvátal Miloslav, Janků Emanuela,
Drmlová Hana, Kuciková Věra,
Křížová Jiřina, Fialová Alena,
Stukheilová Krista, Primásek Karel,
Veselý Jan, Nosek Jiří,
Ulčáková Dagmar, Křížová Dagmar,
Volfová Hana, Zima Petr,
Hadžegová Soňa, Ortová Anuška,
Machalová Zdenka, Neumann Bohumil,
Suchánková Zdeňka, Doušová Irena,
Štěpanovská Ivana, Kujaníková Irena,
Miturová Olga, Dzurko Ladislav,
a Malaťáková Elfrieda.
    Navždy nás letos opustili:
Zavadil Vlastimil, Veselý Jan,
Prokopec Karel, Jež Milán,
a Stukheil František.

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 únor 2018, 
uzávěrka 31. ledna 2018.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
VÁS SRDEČNĚ  ZVE DNE 10.2.2018 

OD 20.00 V KULTURNÍM DOMĚ 
NA HASIČSKÝ TANEČEK.


