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 První signály nám ukazují, že zřejmě 
ještě spoustu lidí v obci nezaregistrovalo 
novou povinnost pro majitele psů. Od 1. 
ledna je třeba mít každého svého psa 
očipovaného. „My jako obec jsme hned z 
kraje září zprostředkovali návštěvu 
veterináře v obci, aby lidé nemuseli se 
svými mazlíčky jezdit daleko. Výsledky 
nám však ukázaly, že tuto možnost 
využilo jen velmi málo lidí,“ vysvětluje 
starosta obce Jan Doubrava a ihned 
dodává, že obec se rozhodně nebude 
chovat jako ras. To znamená, že obec 

nebude  ihned  od  p rvn ího  ledna 
systematicky kontrolovat a postihovat 
majitele psů, kteří tuto povinnost 
nesplní, ale je třeba upřímně říci, že 
kontrolu mají i jiné orgány, které působí 
na území obce a za ty rozhodně obec 
mluvit nemůže. Vřele doporučujeme, 
abyste tuto povinnost raději splnili, 
protože tím rozhodně předejdete 
budoucím zbytečným problémům. 
  Cena za instalaci čipu není všude stejná, 
ale pohybuje se většinou v řádu několika 
stokorun.                                                 dh

Návštěvu veterináře v obci mnoho lidí nevyužilo

  Stalo se již tradicí, že začátek září je v obci věnován běhu. Přesněji řečeno Telnickým keckám. Jde o krosový běžecký závod pro 
celou rodinu. Ne, že by všichni běhali pohromadě, ale organizátoři vždy připraví trasy o různé délce, takže si každý může vybrat tu, 
která mu bude nejlépe sedět. Letošní ročník nebyl sice úplně ideálním z hlediska počasí, ale déšť zase tak velkou překážkou nebyl. 
Trať byla sice v některých místech trošku kluzká a náročnější, přesto si všichni běh užívali. Sluší se poděkovat všem organizátorům, 
dobrovolníkům a jak je již v Telnici běžné, na akci spolupracovalo více zájmových skupin a vše klapalo jak na drátkách. Ne nadarmo si 
spolupráci spolků starosta obce dlouhodobě chválí. Všichni závodníci si odnesli malou upomínku na běh a ti nejlepší ve svých 
kategoriích dostali krásné a hodnotné ceny. Bylo to tak díky mnoha sponzorům, kteří tento závod podporují. Všem sponzorům a 
podporovatelům velice děkujeme, bez vás by Telnické kecky těžko hledaly své místo na slunci. Nezbývá než popřát běhu zdar a těšit 
se na příští ročník.                                                                                                                                                                                           dh
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Autobusové zastávky v obci obohatily knihobudky

V nohejbalovém turnaji se utkalo jedenáct týmů 

Okrašlovací spolek prázdninový a zážitkový

  Jaké jsou pravidla knihobudky? Knihy 
jsou volně přístupné. Kdokoli si je může 
půjčit nebo vzít, není povinnost ji vracet, 
ale vzájemné sdílení je samozřejmě 
mnohem lepší. Účelem bylo právě 

sdílení. V současné době je k dispozici 
několik desítek titulů různého žánru, 
možná zejména ženy bude zajímat, že je 
mezi knihami i řada kuchařek. Projekt je 

krásný také v tom, že samotné zastávky 
jsou osvětlené, takže při čekání lze číst i v 
brzkých ranních nebo večerních hodi-
nách.                                                        dh

   Autobusové zastávky dostaly nové, za-
jímavé a rozhodně originální příslušen-
ství. Jsou to takzvané knihobudky. Byly 
instalovány do zastávek od kostela až do 
Varvažova. Co si pod pojmem knihobud-
ka představit? Jde o poličky plné knih. 
„Děkujeme, že nám spoluobčané poskyt-
li své nevyužívané knihy, které se však do 
obecní knihovny již nevešly. Hledali jsme 
tedy jiný způsob využití pro tyto knihy. 
Knihobudky se nám zdály jako nejlepší 
řešení jak tyto dary využít,“ vysvětluje 
Iva Konečná. Dále ji doplňuje starosta 
obce Jan Doubrava: „Nápad jsme viděli 
na internetu a natolik se nám zalíbil, že 
jsme ho realizovali. Uvést ho do praxe pro 
nás nebylo nikterak složité. “ 

   Letní měsíce přímo vybízejí k 
odpočinku a zábavě. Akce uskutečněné 
Okrašlovacím spolkem v době prázdnin 
se na aktivní odpočinek a zábavu 
orientovaly a členům spolku i 
l idem spřízněným přinesly 
radost a pěkné zážitky.
  V červenci jsme uskutečnili 
cyklisticko-pěší výlet po hřebeni 
Krušných hor. Cyklisté se po 
Českém kole, Adolfovských 
pláních a přes Fojtovice dostali 
až na Cínovec, odkud se vraceli 
terénem přes Komáří vížku zpět. 
Pěší skupina podnikla z Adolfova 
okruh lesem směr Fürstenwalde 
a  Vět rov .  Obě ,  ved rem a 
námahou zmožené skupiny, se setkaly v 
chatě u Floriána na Adolfově, kde byl 
povedený výlet patřičně zakončen.
  Dvakrát v průběhu prázdnin se sešli 

natěšení diváci v kapli svatého Josefa na 
promítání filmů ze zlatého fondu 
Českos lovenské k inematograf ie . 
Promítaly se filmy Všichni dobří rodáci a 

Limonádový Joe. Kaple se ukázala jako 
prostor skýtající skvělé podmínky pro 
filmovou projekci, čímž jsme se znovu 
utvrdili v přesvědčení, že postupná 
rekonstrukce tohoto prostoru nabídne 

občanům v budoucnu široké využití pro 
kulturní a společenské akce. V promítání 
budeme určitě rádi dále pokračovat.
  Krásnou akcí se po roce opět stala 

sousedská grilovačka, kterou pro 
nás připravili manželé Dlaskovi na 
terase restaurace U Zeleného 
stromu. Psát o kvalitách jídla je 
o b e c n ě  t ě ž k é ,  n a  p o p s á n í 
pochoutek připravených Jardou a 
Radkou má slovní zásoba rozhodně 
nestačí. Napíšu jen, že vše bylo 
dokonalé, a popis nechám na 
Radce: „Sousedů se sešlo tak 
akorát a kdo tam byl, dobře se 
najedl i napil. Celé odpoledne až do 
večera se kolem linula lákavá vůně 

masa a klobásek, kterou večer ještě 
doladily tóny kytary a houslí. Báječně 
jsme si to všichni užili.“ Děkujeme a 
těšíme se na příště.                    JanHolub

   Nohejbalu a taneční music zdar! 
Letošní 30. ročník nohejbalového turnaje 
MACABRE CUP předčil naše očekávání a 
zúčastnilo se ho jedenáct týmů nejen z 
Telnice, ale i Přestanova, Teplic a Ústí 
nad Labem. 

  Poté začala DJ show, která by 
rozpumpovala i ty nejzapřisáhlejší 
odpůrce moderní hudby. Zazněl mix 80. a 
90. let, rocku, popu a drum a basse. 
Jménem pořadatelského teamu (M. 
Ryjáček, B. Burockova, M. Štěrba, K. 

Prokopec, M. Zlatohlávek a Bažina, N. K. 
Telnice, M. Mejstříková, J. Levý a J. Levý), 
chci poděkovat obci Telnice a zvlášť 
starostovi obce J. Doubravovi za podporu 
a pomoc. Jeho ochota a zájem o 
společenský život v obci jsou opravdu 
málo vídané. 
  Těším se a zvu všechny, nejen 
nohejbalisty a tanečníky, na další ročník.
                                                       J. Levý

   Hráčům chci moc poděkovat za účast a 
předvedenou hru, byli  skvělí .  Na 
fantastické atmosféře, která panovala, 
se také podílelo množství přihlížejících 

diváků a kamarádů, kteří přišli podpořit a 
fandit svým borcům. To vše do dvacáté 
hodiny, kdy jsme předali medaile a ceny 
vítězům i poraženým. 



  Pro mne je v současné době důležité, že 
pomalinku dotahujeme naše dva zásadní 
projekty. Chodník je již kompletní a 
máme za sebou i kolaudaci a vypořádání s 
IROP. Druhým projektem je radnice. 
Určitě jste si j iž všimli,  že jsme 
přestěhovali Poštu Partner na novou 

adresu. Velmi rád bych slíbil, že k 1. říjnu 
přestěhujeme do nových prostor i obecní 
úřad a tím se přiblížíme naším občanům, 
pro které byly  schody náročnou 
překážkou. Je to, myslím si, významný 
krok pro to, abychom mohli vypořádat 
všechny občany bez rozdílu, s ohledem 
na to, jestli jim pohyb činí nebo nečiní 
problémy. Přesun pošty znamená, že 
budeme poskytovat komplexní služby 
pod jednou střechou a občan nebude 
muset na vícero míst. O dalším využití 
s o u č a s n é  r a d n i c e  z a t í m  n e n í 
rozhodnuto. Připravujeme studii na 
využití takzvaných startovacích bytů. 
Byly by vhodné hlavně pro mladé lidi, aby 
nám neutíkali do města a mohli své první 
samostatné bydlení nalézt u nás v obci.  
  Vím, že stále je  nedořešeným 
problémem odpadové hospodářství a 
slíbili jsme práci na nové obecní závazné 
vyhlášce. Tuto vyhlášku je však v 
současné době zbytečné vydávat, 
protože ministerstvo ŽP zpracovává 
nový zákon odpadového hospodářství. To 

znamená, že počkáme nejdříve na znění 
nového zákona, který by měl být 
radikální nejen v sazbách vývozu, ale má 
být tvrdší i v rámci hlediska třídění 
odpadu. Z tohoto důvodu se nejeví 
smysluplně v současné době vydávat 
obecní vyhlášku. 

   Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych v úvodu nejdříve 
popřál všem dětem školou povinným. 
Skončily prázdniny a přichází ten 
nejnáročnější čas, kdy je třeba se 
přepnout z prázdninového módu na ten 
školní. Věřím, že jste si letní volno řádně 
užili a do nového školního roku vám přeji 
mnoho krásných známek, spoustu 
zážitků a nezapomenutelné učitele.
  Nesmím také zapomenout poděkovat 
za spoustu kulturních a sportovních akcí, 
které v naší obci přes léto proběhly. Za 
těmito akcemi je schována práce mnoha 
a mnoha správných lidiček, které baví 
pracovat pro radost druhých. Všem 
těmto lidem velmi děkuji, protože vy jste 
bohatstvím naší obce.

   Milí spoluobčané, přeji vám krásné dny 
a nezapomeňte, že dveře radnice jsou pro 
vás otevřené. Váš starosta, 

                                     Ing. Jan Doubrava
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Slovo starosty: „Dva zásadní projekty jsou ve finiši”

Jak se vám žije 
v Telnici?

Milan Svoboda

Obec má novou
posilu do týmu

  V obci bydlím asi deset let. Žije se mi tu docela dobře, jsem 
spokojený. Líbí se mi tady. Dříve jsme bydleli v paneláku a 
to byla hrůza. Pocházíme z vesnice, tak jsem rád, že jsme 
zase na vesnici zpět. Nejvíce se mi tu líbí hory. To naše údolí 
je krásné a kopce nahoře jsou úžasné. Nejvíce mi tu chybí 
nějaká multifunkční hala nebo jako byly dříve klasické 
školní tělocvičny. Bylo by fajn, vzít batůžek na záda a dojít 
si do tělocvičny pěšky za sportem, takhle bohužel musíme 
jezdit mimo obec. 

  Jelikož se administrativní zátěž obce neustále rozrůstá, 
rozhodl se starosta Jan Doubrava přijmout další pracovní 
sílu a to referenta obce a asistentku starosty. Paní 
Benediktová není náhradou žádné pracovní síly, ale je 
nutnou posilou do týmu zaměstnanců obce. Paní 
Benediktovou občané asi znají, do roku 2014 žila v obci se 
svou rodinou. „Jsem rád, že se paní Benediktová přihlásila 
do výběrového řízení a věřím, že se jí bude v našem týmu 
líbit,“ řekl Jan Doubrava. 
„Děkuji panu starostovi za možnost pracovat v obci, kde 
jsem před tím žila,“ uzavřela Maria Benediktová.  

Maria Benediktová
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  V pondělí, po dopoledním trénování i 
hrách a poobědovém autorském čtení 
že lezn ičá řských  pov ídek  panem 
Lešákem, jsme se vydali do Indiánské 
země na varvažovský Oprám. Zde jsme 
opět potrápili své mozkové buňky, 
protáhli svá těla při soutěžích a nocovali 
v týpí. Druhý den jsme udělali dobrý 
skutek a šli uklidit nepořádek v okolí. 
Nasbíralo se několik pytlů odpadu. V 
odpoledních hodinách na děti čekala 
šipkovaná, aby nebylo dlouhé volno. 

  Ve čtvrtek odpoledne se mělo konat 
překvapení. Bohužel, situace tomu 
nepřála a kolegové přijet nemohli. Oni 
jsou jedni z mála, kteří si nemohou 
dovolit říct, že na ně práce počká. Ale 
nebojte. Nikdo z dětí nestihl moc dlouho 
zahálet. Přijel kamarád a učil kluky 
překonávat bariéru, ostatní trénovali 
náběhy na rozdělovače a prali se s 
hadicemi a večer se závodilo v Železném 
hasiči. No a konečně je tu pátek – v noci 
začalo pršet, ale my se deště přeci 
nebojíme. Balilo se a uklízelo i za 
drobného deště. 
  Víte, co se opět potvrdilo? Že tahle 
banda je skvělá. Když jim vezmete na 
chvíli mobily, dokážou se parádně 
zabavit a je jim úplně jedno, že blbnou s 

tím nejmenším a nejslabším prckem. A 
věřte tomu, že se všichni (opravdu 
všichni) posunuli o kus výš. Opět se 
naučili něco nového, zrychlili se v tom, co 
již umí a především – naučili se smát se a 
dětsky blbnout. Jsou prostě úžasní. 

   Začátek prázdnin je za námi a 
soustředění hasičat též. O druhém 
prázdninovém týdnu se totiž  na 
telnickém hřišti řádilo od rána do večera.

                                    
                                        Radka Böhmová

   Středa byla ve znamení výletu. Vyjeli 
jsme do Mirkova, kde nám hasičata 
ukázala svou odvahu. Oblékla se do 
lezeckých postrojů a zdolávala výšky na 
Via ferrata Poustevna. Je vidět, že to 
nejsou žádné padavky. I ti nejmenší 
sebrali odvahu, vylezli na skálu a dívali se 
na nás z vrcholu. Později jsme se ještě 
prošli na zříceninu hradu Blansko. Tady 
už po cestě pár dětí protestovalo, ale 
žádný odpadlík nebyl sebrán. Tudíž i 

tento úkol byl všemi dětmi zdolán.

Co všechno se vlastně dělo? V neděli po 
ubytování a před opékáním buřtíků jsme 
hráli seznamovací hry. Ano, opravdu jsem 
se nespletla. Řeklo by se, že se známe, 
ale děti mají ve jménech zmatky. 
Potěšující je, když přijdou velcí pardálové 
a řeknou si opět po roce o čtení večerní 
pohádky pro příjemné usínání. Tentokrát 
padla volba na ladovské Bubáky a 
hastrmany. 

  Na závěr patří poděkování. Komu? 
Dětem, za to, že byly úžasné; vám 
rodičům za dobrůtky, které jste nám 
n o s i l i ;  o s t a t n í m  k a m a r á d ů m 
dospělákům, kteří nám pomáhali při 
stavbě či likvidaci tábořiště nebo s námi 
jeli na výlet; děvčatům A+P za nabitý 
program pro děti; Indiánské zemi za 
úžasný zážitek dětem; Obci Telnice za 
podporu a všem vedoucím, bez kterých 
by se toto soustředění vůbec nekonalo.     

   První sobotu v září se nikdo z hasičů nenudil ani chvilinku. S 
našimi nejmenšími hasičaty z přípravky vyjeli vedoucí na drakiádu 
na stanici HZS Petrovice. Déšť nikoho z nás neodradil. 

  A další nadšenci - Anička, Bára, Štěpa, Maty a Páťa se zúčastnili 
domácích nehasičských běžeckých závodů - Telnických kecek. I 
tady všichni doběhli do cíle v pořádku a spokojeni se svými 
výsledky. 

  Všichni nebojácní viděli ukázku profesionálních policistů i hasičů 
a naše děti předvedly útok z vozidla a soutěž o Železného hasiče. 
Draci, i přes slabší vítr, do vzduchu vylétli a dopoledne jsme 
zakončili buřty.
   Další parta ve složení Domča, Klárka, Anička, Lucka a Milan jela 
na závody jednotlivců v běhu na sto metrů s překážkami - na 3. 
kolo STIMAX Cupu do Lovosic. Ani tam jim počasí moc nepřálo, 
ale vše zvládli bez úrazu a umístili se mezi 5. až 22. místem ve 
svých kategoriích. 

  Každému, kdo se tento den zvedl z postele a ukázal, co v něm je, 
patří velká poklona.                                               Radka Böhmová

Letní soustředění telnických hasičat

Zahájení hasičské sezóny
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Jedeme do Jablonného v Podještědí
   Tak jsme opět na cestách a tentokrát 
jedeme do Jablonného v Podještědí. Vlastně 
to měla být jen taková návštěva mé kolegyně 
Květy, která v Jablonném slouží jako výpravčí 
na železnici. Kromě již zmíněné návštěvy 
jsme od toho výletu zase tak moc nečekali. O 
to větší bylo naše překvapení a nutno říci, že 
až nečekaně příjemné. Už po příjezdu do 
Jablonného si můžete na nádraží prohlédnout 
exponáty malého železničního muzea, které 
paní Květa již léta doplňuje a i my s 
Františkem jsme do něj přispěli několika 
předměty, které se na dráze používaly před 
mnoha lety.
      Nejvýznamnější památky města a okolí 
jsou nějakým způsobem spjaty se jménem 
svaté Zdislavy, která na místním hradě 
Lemberku žila v létech 1220 až 1252. Její 
manžel často pobýval s královským vojskem v 
bitvách a na cestách a tak se o celou usedlost 
starala především paní Zdislava. A nejen o 
hospodaření na hradě, ale i o své poddané. V 
Dalimilově kronice je psáno: „Léta páně 1252 
odešla ze světa paní vzácná, počestná a čistá, 
jež pomáhala bědným povstat z már, slepcům 
zrak navracela, léčila mrzáky a konala četné 
zázraky.“ V roce 1907 byla papežem Piem X. 
svatořečena a v roce 1995 pak papežem 
Janem Pavlem II. prohlášena za svatou.
     Asi po 2 km od centra se po zelené 
turistické značce, která vás vede kolem 
Velkého rybníka, dostanete na státní zámek 
Lemberk. Původní hrad založený panem 
Havlem z Markvartic, manželem sv. Zdislavy, 
b y l  p o z d ě j i  p ř e s t a v e n  n a  z á m e k  v 

renesančním slohu a koncem 17. století byla 
dokončena jeho současná podoba v raném 
Barokním slohu a je považován za perlu 
barokní architektury. Dominancí je mohutná 
věž. Stěny jsou zdobeny jedinečnou štukovou 
výzdobou a jeden ze tří prohlídkových okruhů 
vás zavede do světničky sv. Zdislavy. Cestou 
zpět do Jablonného se zastavte u Zdislaviny 
studánky, kterou údajně sama vyhloubila a 
jejíž vodou léčila nemocné. Dnes je známým 
poutním místem a lidé z celého okolí si pro 
moc dobrou vodu chodí a odnášejí si ji domů.

            Z Jablonného odjíždíme nadšeni ze 
skvělého výletu po památkách naší vlasti a 
opět se přesvědčujeme o tom, jak je ta naše 
zemička krásná. Odpoledne na Bažině u 
Březňáčka plánujeme další výlet, tentokrát 
na zámek Frýdlant. Je možné, že naše parta 
bude rozšířena o jednu paní z Telnice, která 
prý miluje památky a má ráda i dobré pivo a 
tak je předpoklad, že do té naší party skvěle 
zapadne.                                      Václav Lešák

       Jen kousek od kláštera je jídelna Pod věží, 
kterou nám paní Květa doporučila. V nabídce 
je více než 20 jídel, převážně z české kuchyně. 
Po řízku o rozměrech XXXL a bramborovém 
salátu přecházíme naproti do restaurace na 
jednu, jak jinak, než skvělou plzeňskou 
dvanáctku. Pak ještě krátké posezení na 
nádraží, kde nám Květa udělá výtečnou kávu z 
vody ze Zdislaviny studánky.

        Když už jste jednou ve městě Jablonném, 
tak navštivte Basiliku svatého Vavřince a 

svaté Zdislavy. Původně byla paní Zdislavou 
založena jako kostel a klášter Dominikánů. V 
pozdějš ích létech byl  přestaven na 
překrásnou a mohutnou Basiliku, kde jsou 
uloženy ostatky sv. Zdislavy. V kryptě na 
stěnách kolem rakve je umístěn cyklus 24 
mědirytin zobrazujících Zdislaviny zázraky. 
Klášterem vás provedou jeptišky, které se o 
celý obrovský komplex starají a ještě pečují o 
několik Dominikánů, kteří v klášteře žijí. 
Papež propůjčil klášteru čestný název 
Basilika Minor a drží nad ním ochrannou ruku. 
Tohoto čestného názvu se dostane jenom 
několika nejvýznamnějším církevním 
památkám, ve kterých jsou uloženy ostatky 
svatých.

NÁBOR SDH TELNICE

Zde jsou naše týmy:
Přípravka 3-6 let
vedoucí Kateřina Bakešová, tel.: 777 004 319

Mladší žáci 6-11 let 
vedoucí Radka Böhmová, tel.: 602 389 101

Starší žáci 12-15 let a dorost 16-18 let
vedoucí Hana Hůlková, tel.: 723 747 464

›› NEVÍŠ, KAM BY SES VRTNUL / VRTLA?
›› NECHCE SE TI BÝT STÁLE SÁM / SAMA DOMA?
›› CHCEŠ ZAHODIT STAROSTI ZA HLAVU?

MLADÍ 
HASIČI

PŘIJĎ JAKÝKOLI PÁTEK MEZI 17.00 – 18.00 NA TRÉNINK A MŮŽEŠ BÝT S NÁMI!
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SLUŽBY DŮLEŽITÉ INFORMACE

Občané mají možnost získat 
prostřednictvím CZECH POINTU

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

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

výpisy z rejstříku trestů, katastru 
nemovitostí, živnostenského

Samo těžba 300,- Kč/m bez DPH

     09 - 11 hodin (obsluha ve dvoře)
Telefon obsluhy: 778 094 689

Ostatní občané 3 000,- Kč /den (akce)

    DOVOZ MATERIÁLU VW TRANS.
75,- Kč/započatých 15 min. + 21% DPH

1.4. - 30.11. každou sobotu 

Letní období 

Provozní dny a hodiny:

18,- Kč/km + 21% DPH

Pá 10 - 12 hodin (obsluha na telefonu)

Místní občané 500,- Kč /den (akce) 

Pořezané dřevo 700,- Kč/m bez DPH

Po 10 - 14 hodin (obsluha na telefonu) 

Ostatní občané 1 500,- Kč /den (akce)

    VEŘEJNÁ KNIHOVNA

Třídění  je stanoveno provozním řádem!

Každý může přinést nepotřebné knihy 
a naopak si každý může vzít nebo půjčit 
knihu, která ho zaujala.
    CZECH POINT

     14 - 17 hodin (obsluha ve dvoře)

    VYUŽITÍ MALOTRAKTORU

St 10 - 14 hodin (obsluha na telefonu)
     14 - 17 hodin (obsluha ve dvoře)

Z důvodu neefektivního ukládání 
odpadů ve sběrném dvoře jsme se 
rozhodli upravit od 1.5.2019 jeho provoz 
tak, aby odpad vždy převzala obsluha. 
V dopoledních hodinách se pověřený 
pracovník po telefonické domluvě 
k převzetí odpadu ihned dostaví.

Uložení odpadu je zdarma! 

    PRONÁJEM SÁLU 
V KULTURNÍM DOMĚ

Zimní období

    SBĚRNÉ MÍSTO

Místní občané 1 000,- Kč /den (akce)

    PRODEJ DŘEVA 
Z OBECNÍCH POZEMKŮ

Web: www.obec-telnice.cz

Tel.: 472 745 100

    ÚŘEDNÍ HODINY RADNICE

úterý: 08:00-10:00  

čtvrtek: 08:00-10:00

E-mail: podatelna@obec-telnice.cz

    PRAKTICKÝ LÉKAŘ 
PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Malenčík Dušan 

E-mail: dusan.malencik@volny.cz

pondělí: 08:00-12:00  13:00-17:00

středa: 08:00-12:00  13:00-17:00

pátek: ZAVŘENO

Telnice 168E
403 38 Telnice 
Zodpovědný pracovník: 
Čepelová Martina 
Tel.: 420 724 180 631

Mob.: +420 777 004 319
E-mail: mstelnice-ul@seznam.cz

Otevírací doba:

Telnice 83, 40338

pátek: 06:00-16:00

Bakešová Kateřina
ředitelka 

pondělí: 06:00-16:00

Web: www.mstelnice.eu

Každé pondělí 13:00 - 14:30 hodin
Ordinace se nachází v Domě 
s chráněnými byty 
(Varvažov 139, 403 38  Telnice).

Otevírací doba:

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

Tel.: +420 475 223 387

sobota a neděle: ZAVŘENO

pondělí: 08:00-12:00  13:00-16:30
úterý: 08:00-12:00  13:00-14:00

úterý: 06:00-16:00
středa: 06:00-16:00

    ČESKÁ POŠTA

sobota a neděle: ZAVŘENO
    MATEŘSKÁ ŠKOLA

čtvrtek: 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 ŘÍJEN 2019, 
UZÁVĚRKA 30. ZÁŘÍ 2019.

Zveme vás na 

který se uskuteční v sobotu
5. října 2019 

od 10:00 hodin
na Oprámu ve Varvažově

VII. ročník
Memoriálu 

Pavla Doubravy,

    5. 10. 2019 od 10:00

TELNICKÝ LESNÍ BĚH - 59. ROČNÍK 
    5. 10. 2019 od 10:00

MEMORIÁL PAVLA DOUBRAVY
Varvažov - Oprám

Adolfov

KULTURA

KINO

    9.10.2019 od 17.00 hodin

V ZEMI ZRCADEL

ASTERIX A TAJEMSTVÍ 

Rusko 2018 - 87 minut

LEDOVÁ SEZÓNA: 

USA/Indie 2019 - 90 minut

    11. 12. 2019 od 17.00 hodin

MEDVĚDI JSOU ZPĚT

    13. 11.2019 od 17.00 hodin

KOUZELNÉHO LEKTVARTU
Francie 2018 - 82 minut

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 

KNIHOVNA
Studenti, kteří mají zájem 
o výpůjčku povinné četby, 

mohou poslat seznam 
literatury na e-mail: 

knihovna@obec-telnice.cz
abychom jí mohli objednat.
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