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Prejeme Vám príjemné prozití vánocních svátku
a mnoho úspechu v novém roce 2021.
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MŠ: „Byl to zvláštní rok, ale myslím, že nás i něco naučil”
Jaký byl začátek školního roku ve
školce? Stejný jako jindy – plný dětí a
jejich her. Jen k nám nepřijelo žádné
divadlo, nejezdíme na keramiku ani na
bruslení a netěšíme se vzájemnými
návštěvami s obyvateli domu s
pečovatelskou službou.
Věříme však, že toto naše uskromnění v
nadstandardních aktivitách a vaše
dodržování nastavených pravidel nám
dopomohlo k tomu, že jsme jako jedna z
mála okolních mateřských škol nebyli
nuceni přistoupit ke karanténnímu
uzavření.
Vnímám to jako velký úspěch
především kvůli dětem. Pro ně je důležité
setkávat se s kamarády a pravidelný
denní režim. Myslím, že v tom mi dá za
pravdu nejeden rodič školáka, který
nemohl v minulých týdnech / měsících
do školy. A v tom naopak, v této době,
tkví nadstandard, který získaly naše
telnické děti. A to díky vám všem, nejen

rodinám, které navštěvují naši školku,
chápou a dodržují daná omezení, ale i
všem občanům Telnice, díky kterým se
nákaza obcí nešíří, jako na jiných
místech. Tímto vám všem velice DĚKUJI.
Přeji vám krásné a klidné prožití
vánočních svátků a konce roku, který pro
nás nebyl takovým, jakým jsme si ho
pravděpodobně představovali. Rok 2020
nám nejspíše nějaký čas zůstane v mysli,

jako rok covidu-19. Byl to zvláštní rok,
ale myslím, že nás všechny i něco naučil.
Donutil nás se alespoň na chvíli zastavit
a stále jen nespěchat. Také nám ukázal,
že zdraví a čas strávený s rodinou jsou
věci, kterých si máme vážit především.
Vstupme tedy do toho dalšího roku s
nadějí v lepší zítřky a pevným zdravím, po
boku svých nejbližších.
Kateřina Bakešová a kolektiv MŠ

Okrašlovací spolek: Šestý rok činnosti se chýlí ke konci
Šestý rok existence a činnosti
Okrašlovacího spolku se chýlí ke konci.
Ohlížíme se za ním jako za rokem, ve
kterém byl spolek vzhledem k okolnostem nucen významně utlumit svou
činnost a stihl zorganizovat jen minimum
společenských akcí. Pozornost členů
spolku byla proto zaměřena i na méně
viditelnou činnost, například naplánování a zajišťování rekonstrukce pomníku

obětem 1. světové války v blízkosti Kaple
sv. Josefa, spolufinancování opravy
vstupního schodiště do Kaple sv. Josefa.
Finanční prostředky spolku přitom, jak již
bylo zmiňováno ve starších článcích,
pocházejí výhradně z členských příspěvků a darů členů a sympatizantů spolku.
Pojďme se za tímto rokem ohlédnout
jako za příležitostí pro načerpání nových
sil do dalších sezón, kdy nám okolnosti

dovolí opět scházet se a organizovat
společenské akce, na které se již velmi
těšíme. Dovolujeme si srdečně poděkovat všem našim přispěvatelům, sympatizantům a návštěvníkům akcí za přispění
k okrášlení naší obce.
Přejeme Vám všem pevné zdraví a snad
brzy na viděnou!
Za OS Andrea Kolínová

Sezóna „hasičat” sice skončila brzy, ale byla velmi úspěšná
Letos jsme se se závodní sezónou
rozloučili již v září. Mrzí nás to všechny,
ale my si to zase vynahradíme –
slibujeme. Zářijové loučení dopadlo
úspěšně. Děti vybojovaly spousty
medailí. Některé předvedly svůj běžecký
um v domácích lesích 12. 9. na
Telnických keckách. Závodila přípravka,
mladší i starší. Nikdo se neztratil a
všichni si běh v lese užívali.

Druhá část hasičů závodila v Ústí na
Stimax cupu - tratě na 60 m a 100 m s
překážkami. Šája, Krýša, Klárka, Lucka a
Anička si zaběhli krásné časy v těžké
konkurenci. Téměř každý vylepšil čas.
V neděli 13. 9. jsme se opět sešli na
Memoriálu J. Rohleny. Naše hasičata
závodila na 40 a 60 m s překážkami.
Prckové od 3 do 15 let mohli duši
vypustit, ale stálo to za to. Tolik
medailových umístění jsme už dlouho
nezažili. Dvacet závodníků přivezlo 3
zlaté, 5 stříbrných a 3 bronzové medaile.
O týden později 19. 9. se na hřišti v
Telnici konala soutěž pro celý okres - O
putovní samovar 2020. Závodilo se v
uzlové štafetě, štafetě 4x 60 m s
překážkami a v požárních útocích. Oba
týmy si vybojovaly poháry – mladší
stříbrný a starší bronzový.
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Pro naše nejmenší jsme uspořádali v
odpoledních hodinách již druhý ročník
soutěže "TFA Přípravky". V záchraně
Škubánka a Oskara naše děti obstály
skvěle!! Sedm z dvanácti cenných kovů
zůstalo na domácí půdě. S touto úžasnou
soutěží jsme se zapojili v celorepublikové
Anketě dobrovolný hasič roku.
Propagace byla veliká a dnes již víme , že
jsme se umístili na 1. až 3. místě.
Konečné umístění zjistíme 16. 12. v Brně.
Tak nám držte palečky.
Bohužel se již zřejmě nesetkáme,
abychom mohli všem poděkovat osobně
a popřát klidné a pohodové vánoční
svátky. Tak alespoň takto - opatrujte se,
usmívejte se, mějte se rádi a s námi hasiči
se setkávejte pouze za příjemných
okolností. Nádherné Vánoce a ať se v
novém roce 2021 daří. Radka Böhmová
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Slovo starosty: Přeji vám všem skvělé lidi kolem sebe
Drazí spoluobčané, milí přátelé,
blíží se nám nejkrásnější svátky v roce a s
nimi se blíží konec letošního, asi pro
všechny opravdu „nezapomenutelného“
roku. Vím, že dobrých zpráv není nikdy
dost a těch špatných je letos tolik, že by se
daly „přehazovat vidlemi“, přesto poslední
slovo starosty v roce 2020 nemohu začít
úplně optimisticky.
Za celý rok jsme byli nuceni zrušit téměř
všechny kulturní a sportovní akce, na
které jste si společně s námi v uplynulých
letech zvykli a které nám dělaly velikou
radost. Rozhodně je to velká ztráta pro
veřejný život v obci, ale není to tragické.
Jakmile bude jen trošku příznivější doba,
hned se opět pustíme v této oblasti do
práce. Osobně mne asi nejvíce mrzí, že
jsme museli zrušit setkání seniorů a to
právě proto, že senioři si v dnešních dnech
(často z preventivních a rozumných příčin)
mohou připadat velmi osaměle. Věřte ale,
že v obci na vás pořád myslíme a těšíme se
na dobu, kdy budeme moci oblíbená
setkání opět zorganizovat. V množství
kulturních a sportovních akcí nebudeme v
budoucnu určitě škrtat, jakmile to bude
možné, vše se vrátí do „starých dobrých“
kolejí a možná přidáme i něco navíc.
Jistě jste zaznamenali z mnoha zpráv v
médiích, že obce a města přišla o značnou
část svých rozpočtů. Musím bohužel
konstatovat, že Telnice na tom není jinak.
Situace v rozpočtu je ještě horší, než jsme
zpočátku předpokládali. V konečném
součtu naše obec přišla z přerozdělovaných veřejných financí o několik milionů
korun, což je na nás, malou obec, velký
zásah. Museli jsme sáhnout k mnoha
úsporným opatřením v celé řadě položek
našeho rozpočtu. Investiční plány pro
letošní rok bohužel musely být
pozastaveny. V plánu bylo například
připravit a realizovat další „rekonstrukci“
– zateplení bytového domu, oprava horní
části liboňovské komunikace a další. Tyto
investice bohužel budou odsunuty na
nejbližší možný termín, který nechci, ale
ani nemohu odhadnout. Bohužel jedním
ze škrtů, který jsme provedli, a vím, že
bude velmi nepopulární, je nevyplacení
poukazů našim seniorům tak, jak to bylo v

minulých letech možné. Věřím, že i tento
krok pochopíte.
S tím souvisí i plánování rozpočtu na příští
rok. Bohužel zde máme několik
neznámých, které je těžké předvídat,
proto rozpočet na příští rok bude velmi
úsporný. Pro představu, letos jsme
pracovali s rozpočtem v příjmové části cca
třiadvacet milionu korun a v roce příštím
bude plánováno sedmnáct milionů sedm
set tisíc. Daňový balíček, který je v
současné době od státu plánován, by nás
ve finále mohl připravit o další jeden milion
korun. Sami uznáte, že v této situaci si
příliš vyskakovat nemůžeme. Rozpočet
tedy sestavíme jako udržovací bez velkých
investičních akcí. Jednou z cest, jak
nepříznivé období přetrvat bez výrazných
škrtů, by bylo vzít si úvěr, ale do tohoto
řešení se nám nechce. Obec již dva úvěry
má a nechceme ji dále zatěžovat dalším
finančním závazkem do budoucna.
Asi jediná z investičních akcí, která
proběhne v lednu a vzhledem k
několikaletému vyjednávání ji již nešlo
odvolat, je pořízení nového hasičského
vozu Scania, k předání by tedy mělo dojít
hned z kraje nového roku. Doufejme, že to
bude předzvěst lepších časů.
Bylo zvykem vánočního čísla Telnického
zpravodaje přinést vám informace o všech
plánovaných akcích na nadcházející rok.
Ani tuto tradici jsme nemohli z
pochopitelných důvodů dodržet. Pokud
dojde ke zklidnění a k návratu do běžného
života, rychle plán akcí připravíme a
poskytneme vám ho dodatečně.
Posledním „nesvátečním“ bodem tohoto
článku je Územní plán. Ten měl být
projednán již v polovině října na řádném
zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo však bylo na poslední chvíli zrušeno a
Územní plán se neprojednával ani na jeho
prosincovém termínu. Důvod je prostý. Je
třeba v tomto důležitém obecním
dokumentu provést úpravu několika chyb,
které byly odhaleny. Nejde o nic
zásadního, ale Územní plán je velmi
komplikovanou a obsáhlou listinou a je
třeba ji mít v naprostém pořádku.
Předpokládám, že všechny úpravy
proběhnou v prvním kvartálu příštího roku

a na červnovém zasedání zastupitelstva
obce by mohl být ve finální podobě
schválen.
Prožíváme těžké období, vánoční svátky
a oslavy Nového roku určitě nebudou
takové, na jaké jsme z mnoha posledních
let zvyklí, ale neklesejme na mysli. Vánoce
jsou o nás, a jaké si je uděláme, takové
budou. Spoustu setkání se možná přesune
na telefony a počítače, ale i to potěší.
Nezapomínejme na své blízké, příbuzné,
kamarády. Dejme jim všem vědět, že i když
s nimi nemůžeme být osobně, myslíme na
ně a záleží nám na nich, vždyť přátelství a
lásku nám nemůže překazit ani zakázat
žádné nařízení.
Děkuji všem zaměstnancům obce za
výbornou práci po celý rok. Děkuji všem
spolkům, všem dobrovolníkům a všem
dobrým lidem, kteří dokáží v dnešní době
projevit empatii místo arogance a agrese.
Děkuji vám všem spoluobčanům za zájem
o život v obci, protože jen díky vám se nám
tu žije krásně a můžeme naší obec nazývat
opravdovým domovem. Přeji vám nádherné prožití adventu a vánočních svátků a do
nového roku vám všem přeji mnoho zdraví,
štěstí, lásky, odvahy, smíchu a skvělé lidi s
otevřeným srdcem kolem sebe,
Váš starosta Ing. Jan Doubrava
PS: Byla to trošku „dřina“, ale žádné ze
slov, která na vás teď tak často padají z
médií, jsem v dlouhém článku nepoužil,
věřím, že za nějaký čas z našeho všedního
života vymizí zcela a my se opět
nadechneme k volnému svobodnému
životu.

Vážení spoluobčané, rád bych se ohlédl za právě končícím rokem, který ovlivnil naše životy způsobem, jak ze sci-fi filmu. Muselo být
zrušeno mnoho kulturních akcí, tak bych vzpomenul, že jako organizátor vzpomínkových akcí k bitvám z roku 1813 jsem měl štěstí a
tuto pro vás mohl udělat, ačkoli s podstatně osekanějším programem. Už teď jednáme o ročníku 2021. Bohužel mezi zrušenými
akcemi byla i tradiční modelářská soutěž a náborová akce mezi telnickými dětmi a mládeží do modelářského kroužku. Tuto akci se
budu snažit udělat v nejbližším vhodném termínu. Rád bych Vám tedy, jak za orgánizátory bitvy, tak za klub plastikových modelářů,
popřál krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do roku 2021.
Jiří Bureš

SLOVO STAROSTY
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SLUŽBY
VYUŽITÍ MALOTRAKTORU
75,- Kč/započatých 15 min. + 21% DPH
DOVOZ MATERIÁLU VW TRANS.
18,- Kč/km + 21% DPH
SBĚRNÉ MÍSTO
Provozní dny a hodiny:
Od 1. 12. do 31. 3.
Pondělí: 13:00-15:00
Třídění je stanoveno
provozním řádem!
Obsluha na telefonu.
PRONÁJEM SÁLU
V KULTURNÍM DOMĚ
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
TELNICE 21 (nádraží)
Tel.: +420 472 744 923
E-mail: knihovna@obec-telnice.cz
Pondělí: 16:00-17:00
Středa: 16:00-17:00
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.: + 420 472 744 923.

SLUŽBY / INFORMACE
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TEL. A ONLINE POMOC
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

Děkujeme všem příznivcům,
partnerům a všem lidem z obce za
spolupráci v pomalu končícím
roce. Ačkoli jsme letos museli
řadu aktivit zrušit nebo omezit,
přesto zůstává lokalita Oprámu a
jeho okolí naší prioritou. Vážíme si
pomoci všech, kdo nám v tomto
jedinečném přírodním místě
pomáhá naplňovat naši
e n v i r o n m e n t á l n í m y š l e n ku .
Obzvlášť děkujeme vedení naší
obce a Lesům ČR za trvalou přízeň
a podporu.
Přejeme vám všem nádherné
vánoční svátky a úspěšný nový
rok. Budeme se s vámi těšit na
Oprámu na viděnou.
ADRENALIN

TEAM

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

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 ÚNOR 2021,
UZÁVĚRKA 27. LEDNA 2021.

OBEC UMÍSTILA
2 NOVÉ
KONTEJNERY
NA TEXTIL
A TO U KOSTELA
A NA ZKRATCE.
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