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Přejeme Vám příjemné prožití 

vánočních svátků
a mnoho úspěchů v novém roce 2023.
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STRANA 2 SETKÁNÍ SENIORŮ

TELNICKÝ ZPRAVODAJ

  Dne 26. 11. 2022 se na sále kulturního 
domu konalo setkání seniorů. Jsme moc 
rádi, že se nám tuto událost podařilo, po 
nechtěné covidové pauze, opět uskutečnit. 
A ještě víc nás těší, že o setkání máte zájem 
a sál jste zaplnili. 

  Zpestření programu zajistil svým 
vystoupením kouzelník. K tanci hrála 
kapela OLI a můžete si být jisti, že se 
opravdu tančilo! Zábava vydržela až dokud 
si kapela, jak se říká, nezabalila fidlátka.
  Už teď pro Vás plánujeme letní setkání a 

těšíme se na Vás. Možná i dřív. 
  Přeji Vám krásné Vánoce a hodně štěstí, 
zdraví a pohody do nového roku. 

                                     Kateřina Bakešová 

Setkání seniorů bylo ve znamení tance  

ADRENALIN 

TEAM

Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních

i pracovních úspěchů v novém roce 2023

Vám přeje ÚSTECKÝ ADRENALIN TEAM.

Přejeme Vám příjemné prožití 
vánočních svátků a mnoho úspěchů 

v novém roce 2023.

SDH Telnice



  Mám pro vás ale i jednu dobrou zprávu, 
připravujeme v místě pro vás malé 
překvapení, které by mělo být trvalou 
připomínkou naší lípy. Nyní ještě nechci 

prozrazovat více, ale brzy vás 
budeme informovat.

   Milí přátelé, sousedé, přeji Vám krásné 
prožití vánočních svátků. Užívejte si všech 
radostí, které Vám vykouzlí úsměv na rtech 
a naplní Vás sváteční náladou. Do nového 
roku Vám přeji zdraví, štěstí, lásku a také 
samozřejmě alespoň trošku toho úspěchu k 
tomu. Moc rád se s Vámi uvidím na mnoha 
našich akcích. Nádherné Vánoce a vše 
nejkrásnější v roce 2023,

                                         Ing. Jan Doubrava
                                                  Váš starosta

  Když to na závěr shrnu, cílem tohoto 
projektu je zkvalitnění vody, která je všude 
okolo nás. Je to voda, kterou někteří z nás 
používají nejen jako užitkovou, ale i pitnou. 

O příspěvek se můžete přihlásit na 
podatelně obce.

  Děkuji všem, kteří stojí za 
skvělým prostředím a perfektní 
výukou dětí v naší mateřské 
škole. Musím pochválit také 
aktivitu nového zastupitelstva, 
které se hned po volbách vrhlo 
do práce. Vypadá to, že budeme 
dobrý tým, který táhne za jeden 
provaz. A v neposlední řadě mi 
dovolte poděkovat Vám všem, 

spoluobčanům. O tom, jaká naše obec je, si 
rozhodujeme svými skutky, svým zájmem a 
svou empatií my sami. Jsem na naši obec 
hrdý a že jsme výborné místo pro život, za 
to zaslouží  pochvalu vš ichni  naš i 
zodpovědní obyvatelé. Děkuji Vám.

  Kácení lípy. V listopadu jsme konečně 
pokáceli lípu, která byla naproti Staré 
poště. Na tento konkrétní strom jste nás 
upozorňovali již několik let. Rozhodnutí o 
řešení nebylo snadné. Lidé byli, jak to tak 
obecně bývá, názorově rozděleni na dva 
tábo ry .  Jedn i  chtě l i  kácet ,  d ruz í 
zachraňovat. Souhlasím s tím, že tato naše 
lípa byla po řadu let jakousi dominantou pro 
všechny, kdo přijížděli k nám do obce, 
p řesto  j sme  se  nakonec  rozhod l i 
upřednostnit bezpečnost všech, kdo se v 
této lokalitě pohybují. O tom, že neřešení 
špatného zdravotního stavu dřevin vede 
někdy až k tragickým událostem, jsme se i v 
České republice bohužel přesvědčili sami. 

Zhodnocení zdravotního a tím i statického 
stavu dřeviny nebylo v naší režii. Přizvali 
jsme na vypracování posudku odborníky, 
jejichž stanovisko bylo jasné – doporučili 
strom pokácet. Osobně toho také lituji, ale 
zdraví našich občanů i návštěvníků pro nás 
bylo prioritní. 

   Blížíme se k závěru, nejen 
tohoto článku, ale celého roku. 
Musím, a přiznám se, že velmi 
rád, poděkovat řadě lidí, kteří se 
společně starají, aby se nám v 
naší obci skvěle žilo. Děkuji 
všem lidem, kteří tvoří kulturní, 
sportovn í  a  spo lečenské 
spolky.  Jej ich aktiv ita je 
nekonečná a nakažlivá a je 
hnací silou všeho dění v obci. 
Váž ím s i  Vaš í  náročné a 
obětavé práce, ve které se 
promítají všechny společenské 
akce v obci a děkuji Vám za ní.  

  Je opravdu nezbytné, začít tuto 
problematiku řešit a nastavit jasná pravidla 
do budoucna. Všichni víme, že současný 
stav našich vod je leckdy nevyhovující, tím 
samozřejmě ale nechci říci, že za to mohou 
jen současné čističky nebo jejich absence. 
Je to první krok k nápravě současného 
stavu a k trvalé udržitelnosti vodního 

odpadového hospodářství. Dotace se týká i 
aktualizace ČOV, které v dřívější době obec 
rozdala a samozřejmě i zařízení, která byla 
pořízena z jiného zdroje než obecního. Pro 
ty, co čističky doposud nemají, plánujeme v 
příštím roce připravit dotační titul na jejich 
nákup.

  D ě k u j i  t a k é  v š e m 
zaměstnancům obecního 
úřadu. Jste skvělý tým a děláte 
s v o u  p r á c i  z o d p o v ě d n ě . 
Potvrzením Vaší profesionality 
jsou každoroční audity, které 
nám nemají co vytknout. 

  Před několika dny jste do 
poštovních schránek obdrželi 
d o p i s ,  v e  k t e r é m  v á s 
informujeme o možnosti zřízení 
serv isní  s lužby.  Dalš ím krokem je 
příspěvek. Jde o jednorázovou dotaci z 
rozpočtu obce ve výši šesti tisíc korun. 
Právě tyto finanční prostředky by měly 
pokrýt pořízení dálkového monitoringu vaší 
čistírny odpadních vod. Není podmínkou 
využít nabídku od představené servisní 
firmy, pokud budete chtít zřízení služby od 
někoho jiného, obec dotaci poskytne i tak.

   Milí sousedé, přátelé,
 čas neúprosně letí a opět po roce se 
převlékl do vánočního šatu. Netroufnu si 
hodnotit, jestli si letošní advent s sebou po 
kapsách přináší méně starostí než ten 
loňský, ale o něco lepší to rozhodně bude. 
Můžeme oslavit nejkrásnější svátky v roce 
pěkně spolu, pohromadě. Sdílená radost je 
to největší, co jeden druhému můžeme dát 
a přitom u toho nemusíme vybílit kreditní 
karty. Radovat se společně s ostatními je 
prostě nejvíce a po zkušenosti z 
let minulých to musí každý 
uznat. Než vám ale popřeji, 
musíme prohodit ještě pár slov 
o aktuálním dění v obci.  
   Odpadové hospodářství. 
Musíme řešit kanalizaci v obci, 
respektive kompletní systém 
čištění vod. Dle mého názoru a 
ten je stejný, jako názor 
předešlých představitelů obce, 
se u nás nevyplatí budovat 
centrální kanalizaci. Takový 
způsob řešení by stál obrovské 
peníze, na které obec, i kdyby 
chtěla, prostě dosáhnout 
nemůže. Proto si myslím, že 
decentra l izovaný systém 
domovních odpadních čističek 
je přesně ta správná cesta, 
kudy se vydat. Tím chci obecně 
říci, nechoďme do jednotné 
kanalizace, ale  pokračujeme 
dále v projektu - ke každému 
domu samostatnou čistírnu 
odpadních vod. V čem bude 
změna oproti stávajícímu 
stavu? V monitoringu. V dnešní 
době lze zařízení kontrolovat 
dálkovým přístupem.

SLOVO STAROSTY

STRANA 3

TELNICKÝ ZPRAVODAJ

SLOVO STAROSTY

Slovo starosty: Díky vám je naše obec skvělé místo pro život



STRANA 4 OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

TELNICKÝ ZPRAVODAJ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

Podzimní aktivity okrašlovacího spolku

  Spolek ovšem nezahálí ani na podzim – již 
tradičně ve státní svátek 28. října 2022 
jsme zasadili další stromy – tentokrát v 
rámci obnovy aleje mezi Varvažovem a 
Telnicí byly u „zkratky“ zasazeny dvě 
jabloně,  které snad jednou budou 
kolemjdoucí odměňovat svými plody. 
Tradice sázení byla založena při stoletém 
výročí založení Československé republiky a 

od té doby již bylo zasazeno pár stromů.  
Těší nás, že všechny prospívají. 
  V první adventní neděli proběhly také již 
tradiční vánoční dílničky, účastníků přišlo 
mnoho, bylo možné vytvořit si různé 
vánoční dekorace, občerstvit se, popovídat 
se sousedy a známými a naladit se na 
adventní atmosféru, a nakonec společně 
rozsvítit obecní vánoční strom, který nám 
během tohoto šerého ročního období bude 
v centru obce přidávat trochu světla.

  Běžecký závod Telnický kecky už lze 
pokládat za úspěšnou tradici. Letos byl 
závod navíc zpestřený provozem Kozí 
dráhy, kdy bylo třeba jednak dbát zvýšené 
bezpečnosti v blízkosti trati, aby nám běžci 
nevběhli pod vlak, a pak také počítat s 
překvapenými pasažéry vlaků, kteří asi 
takový rozruch na malém vesnickém 
nádraží nečekali. 

                                            Andrea Kolínová

  Ačkoliv jsme v posledních zpravodajích 
nezveřejňovali mnoho článků o spolkových 
aktivitách, okrašlovací spolek nezahálel ani 
v létě, kdy pořádal filmové promítání v 
kostele svatého Josefa – jednou to byl 
velmi úspěšný film „Nedotknutelní“ spíše 
pro dospělé, podruhé hudební animovaný 
film „Encanto“ určený dětem. Členové 
spolku také spolupořádali akci pro děti na 
rozloučení s prázdninami a přivítání 
školního roku u telnického nádraží. Děti 
zde mohly různě tvořit, vyzkoušet si i 
poměrně neobvyklé a náročné výtvarné 
techniky -  třeba s enkaustickou žehličkou, 
techniku „pískování“, nebo třeba skládání 
origami. Nakonec shlédli v našem kině film 
„Rozbitý robot Ron“. Vzhledem k tomu, že 
to byl první pokus o takový typ akce, byli 
jsme velmi mile překvapeni počtem 

dětských účastníků.  

  Během adventu se na vás všechny 
budeme těšit ještě při dalších akcích, jako 
Česko zpívá koledy, výstava betlémů s 
koncertem v kostele a štědrodenní setkání 
u OÚ, tak neseďte doma a přijďte, každý 
krok na čerstvém vzduchu, třebaže za šera, 
protáhne tělo a zlepší náladu!

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2023 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Telnický okrašlovací spolek



SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
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STRANA 6 ČERT A MIKULÁŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLKATELNICKÝ ZPRAVODAJ

                                            Radka Böhmová

  Čtvrtého prosince s i  soutěžním 
odpolednem krátily telnické děti čekání na 
pekelné rozhřešení dobrých či špatných 
skutků v letošním roce. Na připravených 
stanovištích si nedočkavci prověřili 
mozkové závity, šikovnost a obratnost 
svých rukou i nohou, všímavost i pěvecké 

dovednosti.
  V okamžiku, kdy dorazila pekelná jízda s 
andí lkem a Mikulášem, atmosféra 
zhoustla. Po prověření všech dětských 
hříchů se zjistilo, že v některých případech 
bylo potřeba přímluvy z nebes. I dnes ale 
vše dobře dopadlo a každé dítko se vrátilo 

zpět domů v pořádku a k tomu obohaceno o 
zážitky.
  Tato krásná akce se konala za podpory 
starosty obce Ing. Jana Doubravy a členů 
SDH Telnice. Všem, kteří dnes pomohli, 
patří velké díky.

Mik Mik Mikuláš, andílek a čerti dorazili

  Chvilku potom se nám na zahradě objevil 
jeden z prvních dárků. Jen nevíme, jestli 
v tom má prsty Mikuláš nebo už Ježíšek? 
Dlouho jsme si totiž přáli novou klouzačku 
a teď ji konečně máme. Kdo z našich 
kouzelných bytostí nám tohle překvapení 
zařídil nevíme, ale paní ředitelka říkala, ať 

tu poděkuj i  f i rmě Azalea s . r.o .  za 
sponzorský dar, který nám ke klouzačce 
dopomohl. Co tím myslela asi pochopíte 
jen vy dospěláci a já si s tím hlavu lámat 
nebudu, hlavně když mají děti radost. 

  Dalším úkolem bylo vyzkoušet si pečení 

cukroví. Paní učitelka nám pomohla 
s těstem, my pak vykrajovali perníčky 
a paní kuchařka nám je v kuchyni v troubě 
upekla. Zdobit je budeme až za námi přijdou 
na besídku maminky a tatínkové, možná 
i babičky. Moc se na ně těšíme, ukážeme 
jim vystoupení, které jsme nacvičili 
a ochutnáme cukroví z kuchyní našich 
kamarádů. Ten den nám do školky většinou 
přijde i Ježíšek. Na Štědrý den jsme totiž 
všichni doma s rodinou, a tak by nás ve 
školce nezastihl, proto nás ve školce 
navštíví dřív. 

  My už začali s vánočním tvořením 
v listopadu na keramické dílničce, kde jsme 
vyráběli andílky a v domě s pečovatelskou 
službou. Tam jsme s babičkami vyrobili 
letošní ozdoby na obecní vánoční strom. 

   Pátý den měsíce prosince přeci jen došlo 

na nejhorší, do školky vběhnul čert! Hned 
za ním ale přiletěl anděl a přispěchal 
Miku láš .  My  j sme by l i  p ř ip raven i 
a vyzbrojeni těmi nejhezčími písničkami 
a básničkami a všechny malé neřesti 
z minulého roku jsme tak snadno odčinili. 
Čert si tak odkulhal do pekla zase sám. 

  Poslední den před vánočními prázdninami 
nebudeme myslet jen na sebe a půjdeme 
rozdávat radost babičkám a dědečkům 
- tímto srdečně zveme všechny telnické 
seniory do společenské místnosti domu 
s pečovatelskou službou na vánoční 
besídku, která se bude konat 22. 12. 2022 
od 10 hodin.
  Nakonec Vám všem přeji klidné vánoční 
svátky. Přeji Vám, ať je prožijete hlavně ve 
zdraví a rodinné pohodě a do nového roku 
vkročíte tou správnou nohou.

   Prosinec je celý ve znamení Vánoc, a to 
určitě nejen u nás ve školce. Těšíme se na 
pečení cukroví, rozsvícená světýlka 
v oknech a zahradách. Trochu se bojíme, 
jestli s Mikulášem nepřijde i čert. Vyhlížíme 
první sněhové vločky. Zpíváme si koledy. 
A hlavně se nemůžeme dočkat Ježíška. 

             za MŠ Telnice SKŘÍTEK TELNÍČEK

  Ve třídě se nám prvního prosince objevil 
adventní kalendář, není plný čokolády, ale 
zábavných úkolů a her, které nám čekání na 
Ježíška zkrátí. Jedním z prvních úkolů bylo 
vyzdobit si školku do vánočního kabátu. 
Další nás učil koledu. Jiný nám ukázal různé 
vánoční zvyky a tradice. 

Vánoce ve školce jsou o chlup dříve



HASIČATA V AKCITELNICKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 7TJ SPARTAK TELNICE

  Samozřejmě, že ani toto klání náš sbor 
nemohl vynechat a nasadili jsme svá 
želízka v ohni do každé kategorie. Ti 
nejmenší z nejmenších si z konkurence 13 
družstev vybojovali úžasné 2. místo. V 
kategorii mladších v telnických barvách 
závodily tři týmy, které v konkurenci 
dalších 25 družstev získaly 5., 12. a 13. 
místo. Naši starší kamarádi vybojovali 

skvělé 3. místo z namakaných 14 týmů.

 Závěrem bych chtěla všem popřát 
kouzelné Vánoce a vykročení do roku 2023 
s úsměvem na tváři a setkání s hasiči pouze 
za příjemných okolností.   Radka Böhmová

  A nakonec nejstarší a dnes nejúspěšnější 
– v kategorii dorost, instruktoři a vedoucí 
vybojovali naši zlaté medaile. Všem 
oceněným i závodníkům patří velká 
gratulace.

  V úterý 22. 11., v rámci Shromáždění 
představitelů SH ČMS OSH Ústí nad 
Labem, proběhlo předání cen vítězům 
soutěže Požární ochrana očima dětí. Toto je 
soutěž, ve které děti literárně či výtvarně 
ztvárňují, jak samy vidí práci integrovaného 
záchranného systému. Vyhodnocovali se 
výtvarné práce ve čtyřech kategoriích 
mateřských a základních škol. Své odměny 
si odnesli Terezka, Matýsek, Luky a Anežka. 

  Děkuji dětem, za jejich elán a chuť s námi 
trávit spoustu volného času; děkuji 
rodičům, že podporují své děti v jejich 
zá l ibě ;  děkuj i  všem dospělákům i 
dorostencům, kteří pracují s těmito 
spokojenými dětmi. 

  V sobotu 25. 11. si hasičské děti všech 
věkových kategorií, dorostenci, instruktoři 
i vedoucí poměřili své síly a um v 
Dovednostní štafetě v tělocvičně ZŠ Elišky 
Krásnohorské v Ústí nad Labem. V 
tělocvičně to od rána hučelo jako v úlu 

hasičskými sportovci z celého okresu, kteří 
se snažili co nejrychleji umístit správný 
technický prostředek na stojan a co 
nejrychleji uvázat určený uzel. Přípravková 
ratolest místo uzlů zapojovala proudnici s 
hadicí. Ale ten nejtěžší úkol byl, aby 
závodníci po dobu svého rozeběhu mlčeli.

                        předseda TJ Spartak Telnice

  Zaznamenali jsme také tlaky, aby 
pozemek fotbalového hřiště byl využíván k 
jinému účelu, než ke kterému slouží. 
Dokonce měl zájem o pronájem i jiný 

subjekt. Nakonec však bylo ústní dohodou 
stvrzeno, že fotbalové hřiště bude 
zachováno jako veřejná plocha a bude 
sloužit pro všechny, kdo má o sportovní 
aktivity zájem.

  Zdravím vás přátelé. Vás, kteří máte vztah 
ke sportu a pohybu. Musím se pochlubit 
úspěšným restartem fotbalového klubu 
Spartak Telnice. Udělali jsme a udržujeme 
malé hřiště, o které se dobře stará náš člen 
Jaromír Heřmánek, za což mu náleží velké 
poděkování. Hřiště bylo každou neděli 
využíváno hráči všech věkových kategorií v 
hojném počtu. Malá kopaná se zde hrála 
častokrát i ve všední dny. 
 Kabiny i finance jsme v rámci možností dali 
postupně dopořádku a jsou ve funkčním 
stavu. Nějaké mezery ještě jsou a to hlavně 

proto, že bývalé vedení nespolupracuje.
Hrací plocha hřiště není v dobrém stavu, 
protože ho rozrývají divoká prasata. Ta se 
na něj dostávají ze sousedního pozemku, 
který slouží jako zahrada a je pronajat od 
obce. Nájemce na výzvy o opravu plotu 
bohužel nereaguje. Jakmile seženeme další 
finanční prostředky, budeme muset 
oplocení vybudovat znovu. 

                                                   Milan Cicka, 

  Na závěr bych chtěl všechny lidé dobré 
vůle pozvat na rozloučení s rokem 2022. 
Akce se uskuteční na hřišti na Silvestra -  
31. 12. od 10 hodin. Občerstvení a hrací 
plocha bude zajištěna.

Děkujeme všem, za podporu mladých hasičů

Fotbalisté zvou na rozloučení se starým rokem
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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 ÚNOR 2023, 

UZÁVĚRKA 27. LEDNA 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

výpisy z rejstříku trestů, katastru 
nemovitostí, živnostenského
úřadu, obchodního rejstříku, z bodového 
hodnocení řidiče a další.

Občané mají možnost získat 
prostřednictvím CZECH POINTU

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

    CZECH POINT

    PRODEJ DŘEVA 
Z OBECNÍCH POZEMKŮ

Zimní období

    PRONÁJEM SÁLU 
V KULTURNÍM DOMĚ

    VYUŽITÍ MALOTRAKTORU

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

E-mail: knihovna@obec-telnice.cz

    SBĚRNÉ MÍSTO

3 000,- Kč /den (akce)

Středa:   16:00-17:00 

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

Třídění  je stanoveno provozním řádem!

Letní období 

    VEŘEJNÁ KNIHOVNA

    DOVOZ MATERIÁLU VW TRANS.

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.

Pondělí:  16:00-17:00

18,- Kč/km bez DPH

75,- Kč/započatých 15 min. bez DPH

1 500,- Kč /den (akce)

  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. 
  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

                                     Kateřina Bakešová

DOTACE NOVÁ 
ZELENÁ ÚSPORÁM 
LIGHT 

    VÝSTAVA BETLÉMŮ S KONCERTEM 
PĚVECKÉHO SBORU TISÁ
17. 12. 2022 od 18:00

    TRADIČNÍ SETKÁNÍ 
U VÁNOČNÍHO STROMU
24. 12. 2022 od 13:00

    SETKÁNÍ V KOSTELE SV. JOSEFA
24. 12. 2022 od 22:00
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