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Úspora financí za hospodaření s bioodpadem
se v obecním rozpočtu již pomalu projevuje
O poskytnutí kompostérů na bioodpad
jsme již informovali z kraje roku. V
současné době předala obec k užívání
lidem 173 těchto speciálních plastových
nádob, aby mohli obyvatelé efektivně
hospodařit s vyprodukovaným
bioodpadem. Nyní je již řada na
samotných občanech, aby obci ušetřili
finance a nevozili kompostovatelný
materiál do sběrného dvoru.
Může se stát, že právě bioodpad, který
je určen ke kompostování, odmítne
zaměstnanec obce ve sběrném dvoře
převzít. „Vše, co je podle rozdaného

návodu kompostovatelné, by se ve
sběrném dvoře objevit nemělo,“
vysvětluje starosta obce Jan Doubrava.
Zároveň také dodává, že pokud by
občané měli tolik odpadu, že se do
kompostéru nevejde, mohou se přihlásit
o speciální vaky, které jsou ve sběrném
dvoře připraveny.
Takto nastavený systém a pravidla
dokáží obecnímu rozpočtu ušetřit zhruba
sto tisíc korun ročně za nakládání s
bioodpadem, což není rozhodně
zanedbatelná částka.
Zjišťovali jsme zpětnou vazbu od vás,

Letní kino
úspěšně odzkoušeno
LETNÍ KINO
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občanů obce a podle dostupných údajů
jsou kompostéry hojně využívané, do
budoucna by se snad dalo pouze
u v a ž o v a t o t r o š ku o b j e m n ě j š í c h
nádobách. A jak nám potvrdil starosta
obce, již nyní je finanční úspora v
hospodaření sběrného dvora výrazně
znát. Pokud by měl kdokoli dotaz
ohledně hospodaření s bioodpadem,
nemusí se bát obrátit na radnici, zde rádi
poradí a pomohou.
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Letní kino úspěšně odzkoušeno, pro příští
sezónu se na obci již spřádají filmové plány
Promítání filmu v telnickém kostele
zkusila obec v loňském roce, a protože
vždy přicházely pozitivní ohlasy od lidí,
rozhodla se obec realizovat projekt
letního kina. První oficiální promítání
proběhlo v areálu telnického nádraží
patnáctého srpna. Volba padla na českou
filmovou komedii z roku 2019 v režii
Martina Horského – Ženy v běhu. Na
premiéru letního vysílání v obci se
dostavilo na čtyři desítky diváků. A
můžeme s klidem napsat, že šlo o
úspěšnou akci, kdy se všichni přítomní
pobavili.
Letní kino je skvělá zábava pro
nadšence, jediné, co ho limituje, je
nepříznivé počasí, ale to k tomu jaksi
patří a je třeba s možným zrušením
promítání na poslední chvíli počítat.

Vstupné na Ženy v běhu se neplatilo a
zřejmě to tak zůstane i nadále. Tyto
náklady obec může nést na svých
bedrech pro kulturní vyžití obyvatel
obce.
„Obec za účelem projektu letního kina
pořídila dvě promítací plátna. Jedno
velké a jedno menší. Vždy záleží na
povětrnostních podmínkách, které bude
použito, ale krásný zážitek z venkovního
kina, společně s kvalitní projekcí,
poskytují obě plátna,“ řekl k projektu
starosta obce Jan Doubrava.
Pozvat diváky na promítání samozřejmě
zamýšlela obec mnohem dříve, než v
polovině srpna, ale z důvodu
hygienických opatření to nebylo dost
dobře možné. „Již nyní se připravujeme
na příští rok, kdy, doufáme, budeme moci

spustit promítací sezónu mnohem dříve
a uděláme z našeho letního kina mnohem
častější místo setkávání našich
obyvatel,“ doplnil Jan Doubrava.
Postupně se pracuje na programu, kdy by
kulturní komise chtěla dostat do obce i
filmové novinky.
Na závěr je třeba poděkovat všem, kdo
se na přípravě a realizaci celého projektu
podíleli, odvedli velmi dobrou práci.
Ukázalo se, že i volba lokality – okolí
nádražní budovy – je vhodným řešením a
zapadá skvěle do plánovaného
komunitního využití tohoto přirozeného
středu obce.
Těšme se tedy napřesrok na další
promítání v letním kině, které spojuje
všechny věkové vrstvy obyvatel do jedné
skupiny filmových nadšenců.
dh
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Výlety seniorů obec vítá a plně podporuje
O prázdninách proběhly dva výlety s
našimi seniory z Domova s
pečovatelskou službou. S nápadem na
tuto aktivitu přišla jedna z obyvatelek,
paní Prajková, bývalá pracovnice
památkového ústavu. Z dob svého
zaměstnání má spoustu tipů na zajímavé
výlety po okolí, takže by bylo škoda
tohoto nevyužít. Dříve senioři výlety
pořádali, tak nebyl důvod je opět
neobnovit.
První cesta vedla na Mostecko.
Konkrétně k přestěhovanému Kostelu
Nanebevzetí Panny Marie a k
nedalekému hradu Hněvínu, na
stejnojmenném kopci. V rámci druhého
výletu se naši senioři podívali na
Lounsko, na rokokový Zámek Stekník.
K výletům po památkách slouží
hasičská dodávka nebo obecní Dacia,
kterou vždy někdo z obce rád odřídí.
„Jestliže jsme kvůli pandemii museli
odvolat spoustu kulturních akcí, tak

můžeme alespoň tímto způsobem
obyvatelům našeho domu s
pečovatelskou službou částečně
výpadek vynahradit,“ prozradil starosta
obce Jan Doubrava a hned dodává, že
účastníci výletu byli vždy spokojení a
nadšení.

VÝLETY SENIORŮ

Cíle si vždy vybírají senioři sami a
průvodcovské služby se ráda ujímá paní
Prajková. Nápadů na zajímavé lokality a
podpory obce je dostatek, takže vás brzy
budeme informovat o tom, kam všude se
naši senioři podívali.
dh
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Slovo starosty: Udržujme hlavně pozitivní myšlení
Vážení spoluobčané, přátelé,
dovolte mi nejprve popřát všem našim
dětem a dospívajícím, aby dobře a vesele
vykročili do nového školního roku. Bude
to nejspíše školní rok s řadou omezení,
přesto věřím, že pro vás všechny bude
zábavný a úspěšný.
Je mi to bohužel líto, ale pandemická
situace na území našeho státu se
nezlepšuje, spíše naopak, a to
samozřejmě přináší změny, starosti a
strasti i do života v naší obci. Za prvé se
musíme zmínit, že nás poznamenala
ekonomická situace. Museli jsme omezit
investiční akce pro tento rok a snažíme
se držet provozní náklady na co nejnižší
hranici, abychom mohli alespoň něco
ušetřit do dalších let. Nemůžeme v
současné době vědět , jak „doba
covidová“ bude nadále ovlivňovat život
nás občanů. Projekty, které jsme
plánovali, rozhodně neukončujeme, jen
jsme nuceni je posunout na pozdější,
příhodnější a příznivější dobu.
Druhá věc je otázka zdravotní a
hygienická. Prosím, buďme k sobě
tolerantní a dodržujme platná nařízení.
Za první dny v září vidíme, že nám na úřad
chodí spoustu lidí bez roušek a vznikají
často velmi zbytečné dohady. Chraňte
své zdraví i zdraví ostatních. Mohu také
doporučit, abyste bedlivě sledovali
aktuální situaci vývoje společenských
akcí v naší obci. Je možné, že se budou
některé omezovat či dokonce rušit.
Záleží na aktuální situaci a dopředu lze
odhadovat jen velmi těžko.
Akce, která rozhodně býti zrušena
nemůže, jsou volby do zastupitelstva
Ústeckého kraje. Ty proběhnou druhého
a třetího října. V obci opět zřizujeme
jedno volební místo. Bude v obřadní
místnosti. Připomínám, že je potřeba
splnit při volbách veškerá platná
hygienická opatření. Vstup bez roušky
nebude možný.

Osobně mne asi nejvíce mrzí, že jsme
byli nuceni zrušit letní setkání seniorů,
protože to prostě pandemie nedovolila a
senioři obecně jsou opravdu tou
nejrizikovější skupinou. Není třeba je
vystavovat zbytečným nebezpečím.
Musíme k nim být maximálně ohleduplní.
Bohužel je v ohrožení i zimní termín
setkání seniorů, o uskutečnění nebo
zrušení budeme teprve jednat a o
výsledku budeme zcela jistě informovat.
Pojďme ale na jiné zprávy a události.
Kompostéry, které byly z projektu určeny
našim obyvatelům, byly již rozdány.
Prosím občany, aby bioodpad, jako je
například tráva, nevozili do sběrného
dvora. Podrobnosti o tomto tématu
najdete na titulní stránce zpravodaje. O
kompostování jsme se také bavili na
posledním zasedání zastupitelstva obce.
Nakonec se zastupitelé rozhodli, že do
sběrného dvora bude i nadále možno
svážet bioodpad. Prosím odvážejte
doopravdy jen ten, který se nedá
kompostovat v distribuovaných
domácích kompostérech. Věnujte
prosím zvýšenou pozornost při třídění
odpadu. Občas se stane, že není dobře
vytříděno, ale upřímně se domnívám, že
to není „práce“ našich obyvatel s trvalým
bydlištěm.
Jedna z mála akcí, která na začátku
nové vlny pandemie proběhla, jsou
Telnické kecky. Účast byla hojná a
udělala nám radost. Je třeba poděkovat
celému organizátorskému týmu a také
počasí nám letos vyšlo nádherně. Do
budoucna se asi budeme muset více
přeorientovat kvůli pandemii na
venkovní akce, které nejsou tolik
rizikové, a přesto jsou skvělé a hodně
o b l í b e n é , c o ž Te l n i c k é k e c k y
jednoznačně potvrdily.
Jsem rád, že po dlouhém dohadování se
správcem komunikace na Liboňově, se
povedlo položit nový povrch. Děkuji

obyvatelům Liboňova za toleranci při
pokládce, bohužel někteří řidiči (ne z
Liboňova) tolerancí zrovna
nepřekypovali. Vím, že dílo není
dokonalé, ale i dále vyjednáváme se
správcem o nápravě vysokých krajnic.
Horní část liboňovské silnice je jeden z
projektů, který si zaslouží své dokončení,
a v příštích letech s tím počítáme.
Blíží se nám také každoroční sváteční
akce pro hasičské sbory z okolí. A to je
Memoriál Pavla Doubravy, který
proběhne na Oprámu v termínu voleb a to
3. října. Připravujeme také krásnou akci
na dušičky. Mělo by jít o Dušičkový rej.
Akce proběhne 31. října v katastru
Telnického nádraží. Těším se na vás, že se
spolu uvidíme a užijeme si tyto akce v
maximální možné míře.
Rok 2020 není asi nejradostnějším
rokem, na který bychom v dobrém dlouho
vzpomínali, ale neklesejme na mysli,
uchovávejme si pozitivní myšlení a
radujme se i z maličkostí. Dělat druhým
radost, být ohleduplný a třeba rozdávat
úsměvy do celého světa, nás nic nestojí.
Mějte se krásně a pamatujte, dveře
radnice jsou pro vás otevřené.
Krásné podzimní dny,
přeje váš starosta
Ing. Jan Doubrava

V půlce měsíce srpna zasahovala jednotka našich hasičů u nehody na silnici 1/13. Šlo o spadané stromy na komunikaci.
Jeden ze stromů ležel na vozidle. Naši hasiči ve spolupráci s kolegy z Chlumce a Libouchce stromy rozřezali a odklidili
ze silnice. Téměř hodinovému zásahu asistovala také policie.
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Indiánská země kolem rybníka Oprám vzkvétá a nabízí hodnotu pro každého
V Indiánské zemi celé léto vzkvétal
život. Indiáni vždy byli velmi družní a
společenští (i když asi nikdo jiný
nedokázal více ocenit samotu, než oni
sami), proto bylo u Oprámu celé léto živo.
Když pomineme „běžný plážový pobyt“,
tak šlo o některé akce, které se stávají
tradičními. Začněme Uhelným mužem
Zero race. Z důvodu hygienických
omezení byl letos speciální „soukromý“
závod a zábava, jen pro pár lidí. Nešlo ani
zdaleka o tak masovou akci, na kterou
jsme v posledních letech zvyklí, ale
rozhodně si s velkým závodem v ničem
nezadala. Byl to opět skvělý zážitek. Z
dalších aktivit jmenujme Letní kino u
teepee, velmi oblíbený Příměstský tábor,
hasičské soustředění, své tradiční
soustředění měli také rybáři.
Připočítejme Macabre nohejbal a Dance
party ve Varvažově a vychází nám z toho

krásné letní vyžití. Každý si může vybrat
„to své“ a prožít krásný zážitek.
Děkujeme všem návštěvníkům
Indiánské země. Děkujeme ale také
spoluobčanům, kteří s lokalitou sousedí.
Vážíme si jejich tolerance, kdy dvě velké
akce, jako je Uhelný muž a Macabre
nohejbal s Dance party probíhají až do
ranních hodin a jsou pro nejbližší sousedy
určitou zátěží. O to více si ceníme vaší
podpory. Děkujeme.
Adrenalin team podepsal s Lesy ČR
smlouvu o provozu kolem Oprámu a již
úspěšně rozjetá spolupráce byla
zpečetěna podpisy. Do budoucna tato
smlouva jistě přinese mnoho dobrého a
zaštítí další akce v této oblíbené lokalitě.
PODĚKOVANÍ - MEMORANDUM
Celé prostředí kolem Oprámu slouží
mnoha kulturním, sportovním a
společenským vyžitím. Jednotlivé spolky

INDIÁNSKÁ ZEMĚ

z obce a rybářské oddíly toto prostředí
využívají pro společné akce. S tím, jak se
lokalita k tomuto účelu postupně mění a
přizpůsobuje, je její využití stále
zajímavější a vyhledávanější. Že je to
správná cesta a společné úsilí řady lidí
nejen z obce, spolků, vedení obce, LESY
ČR, SDH Telnice, Českého rybářského
svazu, rybáři z Varvažova, rybářský oddíl
Šupinky, rybářský oddíl Kapříci, bistro
Bažina, ale třeba i některých sponzorů a
firem (jako je například Pila Varvažov,
Dřevorubec, s.r.o., JK SPED, s.r.o., Kurzypřežití, Off-Road Vehicles POLARIS
Chabařovice), je pozitivně vnímáno a
potvrzováno od spokojených
návštěvníků, kteří prostředí Oprámu
navštěvují nebo přímo vyhledávají
některou z akcí, které se zde během roku
uskuteční.
dh
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U Chlumce se opět bojovalo
Dnes již můžeme říci, že tradičních vzpomínkových akcí k bitvám u Chlumce, Přestanova a Varvažova z roku 1813, se letos
účastnilo 290 vojáků z Česka, Polska, Německa, Itálie a Francie. V bitvě bojovalo 18 jezdců, mezi kterými byl opět Václav Vydra v roli
vrchního velitele spojeneckých vojsk Karla Filipa, knížete Schwarzenberga.
Vzpomínkové akce začaly již ve čtvrtek 3. 9. šarvátkou v pískovcových skalách v Tisé, po které následovaly střety Francouzů a
spojenců ve Varvažově u Oprámu. V pátek se vojáci zúčastnili pietních aktů u pomníků a večer u Jubilejního pomníku bohoslužby za
padlé. V sobotu proběhly již klasické dvě ukázky v prostoru za Horkou.
Jiří Bureš; Foto: Jarda Řezáč

Letní činnost okrašlovacího spolku
Zákeřný COVID19 významně omezil
také činnost okrašlovacího spolku, který
musel na jaře zrušit mimo jiné tolik
oblíbené velikonoční dílničky a jedno
dětské divadelní představení Dobře
naladěného divadla.
První kulturní akcí spolku po delší době
byla až velmi narychlo organizovaná Noc
kostelů dne 12. června 2020. Do naší
Kaple sv. Josefa přijel k té příležitosti
zazpívat již po několikáté oblíbený
Pěvecký sbor Tisá. Jejich skvělé
představení a zřejmě i radost z
obnovených kulturních akcí přitáhli do
kaple mnoho diváků, kteří si chvílemi se
sborem vesele zanotovali.
Kromě pěveckého představení byla v
kapli také narychlo nainstalována
výstava rodinného alba telnické větve
rodiny Ledeburů, které věnoval
starostovi obce Telnice a Spolku pro

obnovu památek a podporu kulturních
tradic obce Telnice na přelomu roku
2019/2020 hrabě Wigbert Ledebur.
Album sestavili Wigbertovi rodiče
Godula a Franz Ledebur-Wicheln, kteří
byli posledními obyvateli telnického
zámku před odsunem. Rodina do alba
vložila texty, částečně své a částečně z
jiných publikací, které mají za cíl nastínit,
v jaké situaci se Ledeburové ocitli po
konci druhé světové války. Texty jsou
subjektivní, informativní povahy, pro
účel výstavy byly přeloženy do českého
jazyka a i nyní je možné v případě zájmu
do alba nahlédnout (kontakt na obec
nebo okrašlovací spolek).
Na konci června stihl spolek
zorganizovat v Kapli sv. Josefa také
promítání oblíbeného filmu Slavnosti
Sněženek Jiřího Menzela, který přitáhl
několik fanoušků, ti tak mohli společně

sdílet zážitek z biografu ve svébytné
atmosféře kaple. V této promítací tradici
má spolek v úmyslu pokračovat vždy v
letních měsících.
O Telnických keckách se netřeba
rozepisovat, neboť je jim věnován
samostatný článek.
V závěru si dovolujeme zmínit
rozhodnutí okrašlovacího spolku, že
významnou částkou cca. 50 tisíc Kč
přispěje na opravu vstupního
kamenného schodiště ke Kapli sv. Josefa
a na vlastní náklady nechá opravit
pomník obětem 1. světové války v
Telnici. Zdrojem finančních prostředků
okrašlovacího spolku jsou přitom pouze
pravidelné členské příspěvky a dary
členů i nečlenů spolku, kterým tímto
děkujeme.
Za spolek Andrea Kolínová

Víte, že ... Tři krátké zajímavosti z Adolfova
ADOLFOVSKÁ BOŽÍ MUKA
Boží muka byla stavěna v minulých
stoletích na rozcestích, cestách atd., aby
například chránila pocestné proti
případnému neštěstí. Chránila také
pozemky proti špatné úrodě. Významů
božích muk bylo ale více.
Také v blízkosti Adolfova taková boží
muka stála (původní rozcestí - Adofov,
Větrov a Krásný Les). Avšak v 50. letech
minulého století byla srovnána se zemí
na popud MV a MNO.
Aby byla zachována vzpomínka na tato
boží muka, vystavěla parta nadšenců,
nejen z Adolfova, vzpomínkový kříž v
blízkosti původních božích muk.

Rád bych poděkoval všem těm, kteří
pomáhali se stavbou vzpomínkového
kříže.

Tuto službu můžete využít i v případě,
pokud dojde na trase k technické závadě
kola či k jinému problému.

TERÉNNÍ CYKLOTURISTIKA
V rámci zajištění bezpečnosti pro
terénní cyklistiku po adolfovský
běžeckých trasách v měsíccích, kdy už
není sníh, zřídil Horský spolek Adolfov
službu, která průjezdnost tratí kontroluje
a případně je upravuje z důvodu
sjízdnosti (odstranění polomů v cestě,
kontrola značení atd.)
Tato služba je označena oranžovou
páskou na levém lokti s nápisy HSA a
využívá k průjezdnosti tras čtyřkolek.

NABÍJECÍ STANICE ELEKTROKOL
Ve spolupráci se společností skupiny
Sev.en Energy AG bude nainstalována na
objektu Chaty Florián nabíjecí stanice
pro elektrokola. Každý si tak může po
zapůjčení kabelů na místě dobít své
elektrokolo.
A ještě jedna krátká poznámka
nakonec. V listopadu letošního roku
bude na ČT2 uveden další díl Cyklotoulek
s názvem Telnické stezky. Je opravdu nač
se těšit.
Jaroslav Červík

ADOLFOV

FOTO: Eliška Dostálová
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Skřítek Telníček již vítá nové kamarády

Bylo - nebylo na jaře v roce 2020, za
sedmero horami, ve velkém světě .. v
Evropě .. v České republice a ba i v Telnici.
Kolovala zlá zpráva o skřítku Koronovi.
Nikdo netušil, kam se vydá, komu by
mohl ublížit a jak se mu bránit a tak se
stalo, že se školky a školy uzavřely.
Dokonce i naše školka a skřítek Telníček
v ní zůstal bez kamarádů. Na chvilku se
ve školce objevili místo dětí samí noví
dospěláci, kteří školku nově vymalovali.
Chodila za ním i paní učitelka, ale to víte,
kamarádi mu chyběli stejně.
Jednou ráno říká paní učitelka ve školce:
"Telníčku, stýská se ti už taky po
dětech?" Telníček si smutně povzdechl,
přikývl a zeptal se: "Proč za mnou děti tak
dlouho nepřišly?" Paní učitelka si
posadila Telníčka na klín a povídá: "Už
dávno Telníčku víš, že všichni skřítci nám
jen nepomáhají. Na světě máme spoustu
skřítků nemocníčků. Skřítek
Rýmovníček, Kašlal a Chřipák nás
potrápí skoro každý rok. Jednou za život k
nám přijde skřítek Neštovníček a my se z
toho celí opupínkujeme. Nedávno k nám
přiletěl i skřítek Koron, který je ze všech
nemocníčků nejrychlejší. Lítá tak rychle,
že ho ani nevidíš, a stihne proto nakazit
mnohem víc lidí a skřítků než ostatní
nemocníčci. Než jsme přišli na to, jak na

Korona vyzrát poradili nám dospěláci,
lékaři a vědci, zůstávat co nejvíce doma.
Proto za tebou Telníčku teď děti dlouho
nepřišly. Ostatním skřítkům z jiného
koutu lesa jsme do teď radši jen mávali z
dálky. Skřítkovské slavnosti na paloučku
musí taky počkat, než Korona porazíme.
Ale mám pro tebe překvapení." Skřítkovi
se rozzářily oči a nastražil uši. "Brzy za
tebou děti už přijdou, už v pondělí 18.
května", pokračovala paní učitelka.
Skřítek vyskočil a začal počítat, kolikrát
se ještě vyspí, než uvidí svoje kamarády.
"Telníčku posaď se a pozorně mě
poslouchej. Koron od nás ještě úplně
neodletěl a tak na sebe musíme dávat
pořád velký pozor. Na Korona
nevyzrajeme žádným mečem, lukem ani
pistolí. Chránit sebe a své okolí, ale
můžeme rouškou. A víš, čeho se Koron
bojí nejvíc?" "Bouřky!" vykřikl Telníček.
"Kdepak. Nejvíc se bojí mýdla a
dezinfekce. Proto si pečlivě umývej ruce
mýdlem. Když se zrovna nemůžeš umýt,
zaženeš ho dezinfekcí. Koron se jí bojí tak
jako děti třeba čerta. Když budeme
všichni dodržovat, co máme, určitě se od
nás skřítek Koron bude držet co nejdál,"
vysvětlila paní učitelka Telníčkovi.
Potom hned začali společně vymýšlet, s
čím vším si s kamarády budou hrát a

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

jakou písničku si zazpívají, až se poprvé
uvidí.
Když se děti vrátily do školky skřítek
Telníček je všechny vítal a vyprávěl jim,
jak si musí umývat ruce a jíst vitamíny.
Měl totiž strach, aby mu někdo z
kamarádů neonemocněl a on zase
nezůstal ve školce sám. Stačí, že do
prázdnin už zbývalo jen pár týdnů.
Všichni se snažili, aby si děti školku ještě
pořádně užili. Trávili společně spoustu
času venku – na zahradě, hráli nové i
známé hry, zpívali, tancovali, malovali a
kreslili. Vyrazili na výlet na Oprám do
Indiánské země, kde pouštěli lodičky,
malovali blátem, maskovali se na lov
bizona, stříleli z luku a opekli si buřtíky.
Konec školního roku nejde oslavit jinak,
než pasováním našich předškoláků na
velké školáky. Velká sláva se konala na
školní zahradě a děti do velkého školního
světa vyslal, společně s rodiči a
pedagogy, pan starosta. A potom? No,
hurá na prázdniny!
Teď tu máme nový školní rok, co nám
přichystá, nikdo netuší. Jedno však víme
jistě - skřítek Telníček už vítá nové
kamarády a užívají si spolu spoustu
zábavy.
Kateřina Bakešová
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Hasičské léto nudu nepoznalo
doplňovaly zbývající bobříky ze zdravovědy,
spinkaly sladkým spánkem až do rána. Na
Řeklo by se, že doba je zlá. Ano, je, to je
požární ochrany, topografie či atletické
každý den máme jiné mučící metody. Tak
pravda, ale hasiči si umí čas zpříjemnit
abecedy i sprintu. Než jsme se v
například v pondělí na přivítanou rozcvička,
hned, jak je to jen možné.
odpoledních hodinách odebrali k přesunu
Bylo několik měsíců, kdy jsme se ani my,
následovaná opičí dráhou za slunečního
do Indiánské země, měli všichni splněno a
nemohli scházet na pravidelných
svitu i za úplného zatmění očí. Pouze za
připsaly se jim za jejich dovednosti kladné
schůzkách, takže první tréninky byly
doprovodu zkušených hlasových
bodíky. Program na toto odpoledne si týmy
náročné pro děti, ale i pro nás trenéry.
navigátorů. Po obídku následoval polední
sestavily úplně samy, hry a soutěže pouze v
Nikdo se však nevzdal a za snahu jsme byli
klid, který někteří nadšení jedinci využívají
jejich režii – byla to paráda. Jako tečku na
odměněni společně stráveným časem
ke splnění svých i týmových bobříků.
závěr jsme shlédli bojový tanec HAKA v
naplněným nejen dřinou.
Přesně ve smluvený čas dorazil zkušený
podání našich hasičů – umí pouštět hrůzu,
trenér, až z dalekých Vědomic, Václav
Prvními dětskými závody v rámci okresu
jen co je pravda. Byl to úžasně strávený
Sazeček, aby z dětiček vypudil veškeré
Ústí nad Labem bylo 14. 6. 2020 setkání
týden s dětmi. Snad byly děti spokojené
zlobení. Patří mu veliké díky, že si na nás
pod názvem „SPOLEČNĚ PROTI COVIDU,
stejně jako my vedoucí.
udělal čas a ukázal našim sportovcům, jak
ANEB SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME“. Velice
Na úplném konci prázdnin proběhlo druhé
lépe se dají pokořit překážky. Úterý
povedené závody, je potřeba dodat. Ani
kolo STIMAX CUPu v Meziboří. Naši
proběhlo ve znamení štafety požárních
noční déšť či ranní bouření nikoho
svěřenci pilně trénovali již v průběhu srpna
dvojic, posilování podle abecedy a útoků
neodradilo. Všichni, kdo dorazili, byli
a taky to bylo na výsledcích znát. Šája,
CTIF i požárního. Posilování bylo
natěšení, aby si mohli sáhnout na hadice,
Anička, Barča, Klárka a Lucka. Tento den
zakamuflováno do minimálně osmi
zdolat překážky nebo otestovat vodu. 11
byl náročný – mokrá tartanová dráha po
písmenného kouzelného slůvka, které si
týmů ústeckého okresu se sjelo na
nočním dešti je vždy oříšek. Ale dopoledne
vymyslel každý tým sám. A věřte, že
telnickém hřišti, kam všichni přijeli zjistit,
nepršelo, tak závodníci v kategoriích
některé posilovací sestavy jsou opravdu
zda si pamatují vše, co natrénovali v
mladší a starší odběhli své pokusy. A dvě
kouzelné. Na odpolední trénink se děti
loňském roce. V pohodové atmosféře jsme
děvčata ze tří si své časy oproti prvnímu
těšily - požární útok miluje snad úplně
poměřili svůj um a síly ve štafetě 4x60m a v
kolu zlepšila. Bohužel na kategorii
každý hasič. Voda, to je prostě živel úplně
požárním útoku. Boje to byly kamarádské,
dorostenci a dospělí již začalo pršet tak, že
stejný jako děti na našem hřišti. Vyskytla-li
přesto však nelítostné. A jak si stáli
se závod z bezpečnostních důvodů raději
se úplnou náhodou v průběhu dne volná
domácí? Řekla bych, že skvěle – oba týmy
ukončil.
chvilka,
bylyje děti
na zbrojnice,
překážkách
- při
mladších
i starších
hasičat
stříbro.
Střední Telnice
kolem
rokuzískaly
1914, malá
stavba ze
zvoničkou
stará opět
hasičská
zničena
povodniI vtak
rocejsme
1927.byli všichni pořádně
mokří a zmrzlí.
bariéra, okno, kladina - zdolávají je stále líp
Následovaly závody jednotlivců v neděli
Jen o týden později je již vše v plném
a líp. A když se k trénování náběhů na
21. 6. 2020 STIMAX CUP v Ústí nad Labem.
školním proudu, a aby se děti trochu po
rozdělovač nebo k bariéře úplnou náhodou
Tyto závody jsou velice kvalitně obsazené
tom sezení v lavicích rozhýbaly, zajeli jsme
nachomýtne zkušený závodník Marek
závodníky z poloviny republiky. A spousta z
na Užín na požární útoky pod názvem „O
Dedecius, tak se i naši dorostenci mají celý
nich patří do hasičské elity ve své věkové
POHÁR STAROSTY OSH ČMS ÚSTÍ NAD
týden co učit. Aby se neřeklo, že hasičata
kategorii. Spousta nezasvěcených by si
LABEM“ aneb Útoky u Toma. V pátek první
ničíme úplně, tak jsme se ve středu vydali
řeklo, že zaběhnout 60 nebo 100 m s
trénink v novém školním roce a hned
na výlet do děčínské ZOO a na Rajský
překážkami je brnkačka. Ale ono to není tak
následující den první týmové závody.
ostrov. Medvědi, kočičata a hafani v
úplně jednoduché. Naši závodníci si dali na
Podařilo se, že se náš sbor této soutěže
různých kožíšcích, pávi, menší i větší
tartanové dráze opravdu záležet na
účastnil se třemi týmy v kategoriích
myškata, čuňátka či kopytníci, tvorečkové
kvalitním umístění, ač to tak možná
mladší, starší a smíšené dospělácké.
ve vodě, na větvích i zahrabošení, neunikli
nevypadá. Náš sbor jeli reprezentovat tito
Závodilo se v útocích, takže dětičky byly s
zvídavým očím našich svěřenců. A my
závodníci: Šája, Krýša, Štěpka, Anička,
nadšením správně mokré, ale úžasně
neměli možnost uniknout před jejich
Barča, Julča, Míša, Štěpa, Marek a Lucka.
spokojené. Spousta z nich byli úplní
zvídavými otázkami. Na zakončení
Každý ze jmenovaných ze sebe vydal vše,
nováčci a netušili, do čeho se to pustili.
klidného dne jsme se usadili v telnickém
aby se umístil mezi 9. až 59. místem ve své
Jejich nadšení a zápal byl téměř
kině při promítání pohádky. Naivně jsme si
kategorii z 319 závodníků.
hmatatelný. A i když někteří udělali pár
mysleli, že zlatíčka sednou a usnou. Bylo to
Nyní jsme se dostali k opravdickým
chybiček, tak vždy lepší z obou pokusů
ale velice bláhové. Na čtvrteční den bylo
prázdninovým měsícům. A to pro nás
stačil na parádní umístění. Parádní? Noo,
naplánováno spoustu učících i ničících
znamená soustředění, letos s tématem
vlastně úplně úžasné. Tři týmy, tři poháry…
tréninkových technik. Bohužel, počasí
JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA
Mladší si vybojovali zlatý, starší stříbrný a
stálo při dětech a bylo potřeba přejít na
JEDNOHO. Letos je díky covidovým
dospěláci též zlatý. Zkrátka – pohárové
záložní plán v suchu a teple. Ale ani v tento
opatřením několik změn v zaběhnutém
útoky.
den se nikdo nenudil. Soutěže, kvízy,
režimu. Žádné stany, žádné celotýdenní
Jak sami vidíte, žádná velká nuda, žádné
trénování haky a závěrečná procházka. Jen
nocování, žádné kuchtění.... Ale nám to
velké flákání – a děti to stále baví. To je
zde opravdu nehrozilo utahání ratolestí.
vůbec nevadí. Našli jsme nouzové řešení v
důvod, proč se jim věnujeme. Kdyby Vaše
Pátek přišel velice rychle. To není ani
této šílené době. S dětmi se scházíme
dětičky chtěly mezi nás, přiveďte je každý
možné, jak rychle tento týden utekl….
každé ráno na hřišti a trénujeme, smějeme
pátek od 17. hodiny na hřiště nebo v případě
Dnes jsme si po pořádné rozcvičce
se, řádíme a vymýšlíme jiné duchaplné i
nevlídného počasí do klubovny. Rádi mezi
protrénovali předávky i štafetu 4x60m s
ptákovinotvorné činnosti. Tímto konáním
sebou přivítáme nové kamarády.
překážkami. Dorostenci stále dokola ničili
se snažíme děti utahat tak, aby po příchodu
Krásný barevný podzim plný úžasných
velice dlouhou kladinu, dokud jim nohy
ulehly nejlépe bez večeře, svalily svá
zážitků.
Radka Böhmová
sloužily. Před obědem i po něm, si děti
znavená tělíčka do svých postýlek a
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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:
Po 10 - 14 hodin (obsluha na telefonu)
14 - 17 hodin (obsluha ve dvoře)
St 10 - 14 hodin (obsluha na telefonu)
14 - 17 hodin (obsluha ve dvoře)
Pá 10 - 12 hodin (obsluha na telefonu)
1.4. - 30.11. každou sobotu
09 - 11 hodin (obsluha ve dvoře)
Telefon obsluhy: +420 778 094 689
Uložení odpadu je zdarma!
Třídění je stanoveno provozním řádem!
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.

KRIZOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
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SLUŽBY / INFORMACE
DŮLEŽITÉ INFORMACE
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. Zdeněk Postler
Tel: +420 603 289 428
E-mail: ordinacepostler@gmail.com
Ordinační hodiny:
pondělí: 13:30-16:00
čtvrtek: 07:30-09:00
Ordinace se nachází v Domě
s pečovatelskou službou
(Varvažov 139, 403 38 Telnice).
ČESKÁ POŠTA
Telnice 84
403 38 Telnice
Zodpovědný pracovník:
Čepelová Martina
Tel.: +420 724 180 631
Otevírací doba:
Pondělí: 07:30-12:00 13:00-16:45
Úterý: 07:30-12:00 12:30-13:45
Středa: 07:30-12:00 13:00-16:45
Čtvrtek: 07:30-12:00 12:30-13:45
Pátek: 07:30-12:00
Sobota a neděle: ZAVŘENO
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Bakešová 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

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

MOŽNOST ZASÍLÁNÍ

vizitka

TEL.: 739 064 017,
EMAIL: RYJACEK@POTISKNEME.CZ.
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2020,
UZÁVĚRKA 27. LISTOPAD 2020.

PŘÍSPĚVKŮ DO ZPRAVODAJE:
TEL.: 608 000 466,
EMAIL: HLINKA@POTISKNEME.CZ.

INZERCE A REKLAMA:

KULTURA
3. 10. 2020 od 10:00
MEMORIÁL PAVLA DOUBRAVY
Varvažov - Oprám
3. 10. 2020
TELNICKÝ LESNÍ BĚH - Adolfov
31. 10. 2020
DUŠIČKOVÝ REJ - Nádraží Telnice

Lákalo by vás
modelářství?
V naší obci se již několik let koná
modelářská soutěž - Memoriál Jaroslava
Urbance, kterou pořádá PMK 95 ve
spolupráci s obcí Telnice a SDH Telnice.
Vzhledem k ohlasu na soutěž jsme se v
klubu a společně s obcí dohodli na
uspořádání uvedeného workshopu, jako
náborové akce do kroužku mladých
modelářů, který bychom chtěli v obci
založit. Předběžně plánujeme schůzky 1
týdně na 2 hodiny. Poplatek bude 500 Kč
na školní rok (100 Kč jako příspěvek za
člena do SMČR a 400 Kč na společný
spotřební materiál). Z důvodu účasti dětí
na soutěžích je členství v SMČR nutné, z
členství v SMČR pak vyplývá i možnost
čerpání dotací ze SMČR na činnost
kroužku.
Jiří Bureš

Zveme vás na

VIII. ročník
Memoriálu
Pavla Doubravy,
který se uskuteční v sobotu
3. října 2020
od 10:00 hodin
na Oprámu ve Varvažově
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