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SLOVO 
STAROSTY:

  Jedním z našich kulturních center je  
kromě nádraží, oprámu i náš kostel. Po léta 
se mu snažíme vrátit jeho poněkud 
zaniklou krásu a myslím, že se nám to 
postupně docela daří.

  Na státní svátek (6. 7. 2022) jsem si 

domluvil brigádu se starostou Honzou 
Doubravou a naším historikem Jirkou 
Burešem. Kolem desáté hodiny dopolední 
ještě než jsme se pustili do práce, zjišťuji, 
že nemáme dostatek pracovních pomůcek 
a vyrážím pro ně domů. Při cestě od kostela 
potkávám skupinku asi tak 12ti lidí, která si 
to rázuje směrem ke kostelu. Doma se 
chopím štětců a hadrů a vyrážím zpět. 
Kousek od kostela už slyším hlas Jirky 
Bureše. A jakmile vstupuji do kostelních 
dveří, je mi jasné, že příchozí skupinka 
tur istů,  (která,  jak se dozvídáme, 
přicestovala Kozí dráhou), dostává 
přednášku o kostelu a jeho zvelebování, o 
ostatních památkách v obci a nakonec i o 

životě na Telnici. Nadšeným návštěvníkům 
je představen starosta, jenž se s úsměvem 
rozmachuje se štětkou v ruce. Poté, co se 
přednáška stočí na téma sbírky na kostel, 
začnou spontánně turisté mezi sebou 
vybírat peníze a nemalou částku nám 
předávají.

  V předchozích článcích jsem se zmínil o 
všech praktických krocích, které se nám 
podařilo realizovat a jedním z posledních, 
byla výstavba nového kůru. Proto, aby byl 
kůr ještě krásnější a zářivější je potřeba jej 
„obléci“ do nového hávu. No jednoduše 
řečeno jej naimpregnovat a opatřit 
vhodným nátěrem. Po impregnaci a nátěru 
pochozích částí bylo nutné provést totéž s 
celým kůrem.

Po rozloučení s nimi nás čeká ještě 
přibližně hodina práce a máme připraveno 
pro finální nátěr. Byl to vlastně příjemně 
strávený čas sváteční.  Děkuji všem, kteří 
pomáhají, a to nejenom při obnově našich 
památek. Přestože se naše obec za 
poslední léta výrazněji rozvíjí, je v ní stále 
co tvořit, zlepšovat a třeba i budovat..
                                                Martin Hřebík

Stále je v obci co budovat a zlepšovat
FOTO: Eliška Dostálová

Těším se na další 
spolupráci 
a nové výzvy

Naši hasiči 
odvedli obrovský 
kus práce



  Zájem o zatopený lom Oprám a jeho okolí  
je stále veliký. Je to důležité centrum 
rekreace, turistiky a sportovního vyžití. 
Vedení obce si velmi dobře uvědomuje 
environmentální význam, který je stejně 
dů lež i tý  j ako  vo lnočasový.  S  t ím 
korespondují veškeré aktivity, na kterých 
se podílí lidé se stejným zájmem a cílem - 
ochránit, obohatit a zpřístupnit tuto 
součást obce všem slušným lidem. Za 
tímto účelem také vznikl projekt Indiánská 
země. Ta nabízí outdoorové dobrodružství v 
jakémkoli ročním období. Přespání v teepee 
nebo v penzionu Stará pošta a občerstvení 
ve stylovém bistru Bažina. Indiánská země 

nabízí zábavné prvky, které se budou i 
nadále rozšiřovat v environmentálním 
duchu. Koupaní, rybaření, pikniková místa, 
pěší i cykloturistika a k tomu Dětský den, 
Uhelný muž, příměstský tábor a další 
aktivity lze dobře spojit na jedné lokalitě, 
což již máme ověřené a pozitivní reakce 
návštěvníků i organizátorů nás posouvají 
kupředu. Nápadů máme spoustu a brzy 
vám o nich povíme více. Chtěl bych také 
poděkovat partnerům za pomoc - Lesy ČR, 
obec Telnice, ČŘS, rybáři Varvažov, hasiči 
SDH, Střední lesnická a odborná škola 
Šluknov, Ústecký adrenalin team, z.s. a Pila 
Varvažov.                             Michal Ryjáček

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

STRANA 2 OPRÁM
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  Osmým rokem pracují v naší obci bezmála  
tři desítky ochotných, pracovitých a 
schopných lidí pod hlavičkou Spolku pro 
obnovu památek a podporu kulturních 
tradic obce Telnice, kterému říkáme 
okrašlovací spolek. Za dobu svého 
fungování se stal nezastupitelným 
pořadatelem a organizátorem kulturních a 
sportovních akcí pro dospělé i děti, jedním z 
hlavních hybatelů společenského dění v 
naší obci. Jsem hrdý na to, že se nám 

společně s ostatními aktivními lidmi a 
organizacemi (především členy SDH 
Telnice) a ve spolupráci se členy kulturní 
komise daří vytvářet z Telnice příjemnou, 
fungující a živoucí obec. Společenství lidí 
kole okrašlovacího spolku ovšem není 
uzavřená skupina, naopak vždy rádi mezi 
sebe přijímáme podobně smýšlející, aktivní 
občany, kterým záleží na rozvoji Telnice. 
Věkově je náš spolek velice různorodý – od 
třicetiletých až po seniory důchodového 

věku, a snad i tato věková pestrost přispívá 
k bohaté nabídce akcí, které spolek 
organizuje. Bez koncertů v kostele sv. 
Josefa, výstavy betlémů, velikonočních a 
vánočních dílniček pro děti i rodiče, 
běžeckého závodu Telnické Kecky, výstav 
při Noci kostelů a dalších akcí už si život v 
naší obce asi ani neumíme představit. Těší 
mě, že mohu být členem skupiny tak 
skvělých, činorodých a obohacujících lidí.
                        Jan Holub, předseda spolku 

Okrašlovací spolek funguje již osm let

Oprám dál poroste v environmentálním duchu
FOTO: Šárka ŠvecováLoučení s prázdninami na telnickém nádraží



   Co říci na závěr nejen tohoto 
slova starosty, ale hlavně 
čtyřletého volebního období? 
Nabízí se toho mnoho, ale 
nejdůlež itě jš í  pro mne je 
vy jád ř i t  vám vděčnost  a 
poděkovat vám. Obec není o 
jednom člověku, ale o celé 
komunitě. A když máte to 
štěstí, že je kolem vás tým 
úžasných a aktivních lidí, kteří 
táhnou obec tím správným 
směrem, vše se zdá snadné a 
předem úspěšné. 

V Telnici, tak jako na jiných 
volebních místech, probíhají ve 
stejném termínu také volby do 
senátu, takže se přijďte prosím 
vyjádřit i k této volbě. Volební 
místnost je tradičně v obřadní 
síni kulturního domu.

    D ě k u j i  v š e m 
spolupracovníkům na úřadě. Ne 
v ž d y  t o  s e  m n o u  m a j í 
jednoduché, dokážu být někdy 
pěkný bručoun. Oni přesto 
neúnavně a v dobré náladě 
pracují pro nás všechny. Dále 
musím poděkovat všem lidem, 
kteří se ve spolcích nebo jako 

jednotlivci podílí na rozvoji naší komunity. 
Dělají to ve svém volném čase a naprosto 
nezištně. Zasloužíte si za svou práci veliký 
obdiv a velké poděkování. A v neposlední 
řadě děkuji všem spoluobčanům. To vy 
tvoříte naši obec a tím, jací jste, ji tvoříte 
velmi dobře. Těším se na další spolupráci,
                  Váš starosta Ing. Jan Doubrava

   Volby. Určitě víte, že končí další 
volební období. Mé již druhé. I když 
jste vlastně karty rozdali vy, voliči, 
tak tým lidí, který v odcházejícím 
volebním období pracoval, musím 
hodnotit jen pozitivně. Zastupitelé 
táhli za jeden provaz, a přestože 
docházelo k častým debatám a 
výměnám názorů (což je naprosto 
v pořádku), vše se obešlo bez 
politických a osobních sporů. To 
zejména v dnešní době považuji za 
veliký úspěch. Čtyři roky pracovalo 
zastupitelstvo jako „jeden muž“. 
Někteří se již rozhodli v dalším 
volebním období nekandidovat. Pevně 
věřím, že naše dobrá spolupráce přesto 
bude i nadále pokračovat, například v 
aktivitách obecních výborů či komisí. Vaší 
práce si vážím. I když už nebudete přímo 
zastupitelé jsou vaše názory pro mne 
důležité. Jsem rád, že společenství, které 
jsme dali dohromady, jako Cesta změny pro 

další období, jsou týmem lidí, se kterými již 
osm let úspěšně spolupracuji. Věřím, že se 
opět podařilo sestavit osvědčenou partu 
lidí, kteří jsou ve svém oboru na vysoké 

úrovni a přináší obci důležitou přidanou 
hodnotu.
   V letošních volbách nám nastala docela 
neobvyklá situace, kterou Telnice ve své 
novodobé historii ještě nezažila.  Byla 
podána a zaregistrována pouze jedna 
kandidátní listina. Zde bych rád upozornil 
voliče, že nestačí dát listinu pouze do 
obálky a vhodit ji do urny (v takovém 

případě bude hlas neplatný), je třeba vždy 
zakřížkovat na volebním lístku vybranou 
stranu. I když se výsledek v této situaci 
nabízí jako nevyhnutelný, přesto vás 

prosím, př i jďte k volbám. 
Odevzdáním hlasu a svou účastí 
nejen že potvrzujete volbu 
samotnou, ale vaše podpora 
naší práce se stane do budouc-
na zcela legitimní. Děkuji vám.      

   Hřensko. Jistě jste nemohli přehlédnout 
velký požár v Hřensku. Na jeho likvidaci se 
nepřetržitě podílela i naše jednotka SDH. 
Doslovný křest ohněm tak zaznamenalo i 
naše nové hasičské vozidlo. 
Ukázalo se, že jeho pořízení bylo 
naprosto opodstatněné, a že jsme 
vybrali dobře. Auto se osvědčilo 
nejen při přečerpávání vody do 
l e t a d e l ,  k d y  z v l á d a l o  i 
několikahodinovou zátěž v kuse, 
ale zvládlo i samotné hašení v 
terénu. Jsem hrdý, že je v naší obci 
dostatečný počet aktivních lidí s 
has ičským výcv ikem.  J sme 
schopni absolvovat a pokrýt takto 
dlouhý komplikovaný zásah. Je 
v idět ,  že  naše  j ednotka  j e 
akceschopná a plně připravená k 
pomoci v nouzi. Poděkování 
s a m o z ř e j m ě  p a t ř í  v š e m 
zasahujícím, kteří jezdili ve svém 
volnu likvidovat tuto přírodní 
katastrofu. Pánové a dámy, vaší 
práce si velmi vážím a děkuji vám.  

SLOVO STAROSTY

STRANA 3
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KULTURNÍ KOMISE

Slovo starosty: Těším se na další spolupráci a nové výzvy

Činnost kulturní komise je nepřehlédnutelná
 Osobně jsem velmi ráda, že máme 
covidovou dobu tak nějak za sebou a tento 
rok, myslím od jara, se nám opět podařilo 
bez různých omezení připravit pár akcí pro 
naše, ale nejen naše, obyvatele. Od 
tradičního masopustu počínaje až po 
zářijové Kecky. Děkuji všem členům 
kulturní komise za pořádání akcí ale 
samozřejmě i všem ostatním, kteří se na 
nich podílí a věřte, že jich opravdu není 

málo. Potvrdily se naše předpoklady, že lidé 
jsou po době omezení „hladoví“ po všech 
volnočasových aktivitách. Účast byla vždy 
hojná a rozhodně ne menší, než dříve. To 
samozřejmě oceňujeme, protože bez 
pohodových, milých a ukázněných 
návštěvníků by naše akce nedávaly smysl. 
Těším se na vás na dalších aktivitách, které 
pro vás budeme i nadále s radostí pořádat.  
       Hanka Hůlková a členové kul. komise
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                                                Pavel Šindelář 
                     velitel družstva JSDH Telnice

   Dne 25. 7. v 6:43 byl jednotce vyhlášen 
poplach. Jednalo se o požár lesního porostu 
v Národním parku České Švýcarsko, 
konkrétně v místě nazývaném Malinový 
důl. Jednalo se o okolí Pravčické brány. Byl 
vyhlášen zvláštní stupeň poplachu, což 
samo o sobě vypovídalo o velikosti rozsahu 
požáru. Na místě požáru v tu dobu již byly 
nasazeny desítky jednotek požární 
ochrany, ať už dobrovolných nebo 
profesionálních. Naše jednotka na místo 
určení vyjela s automobilem CAS 30 
SCANIA. Jedná se o automobilovou 
cisternu, která byla Sboru dobrovolných 
hasičů Telnice pořízena v roce 2021.
   Naše jednotka byla Krajským operačním 
střediskem (KOPIS) vyslána na letiště v 
obci Bynovec. Letiště je vzdálené přibližně 
5 km vzdušnou čarou od místa požáru. 
Jednotka na letišti doplňovala hasební 
vodu do letadel Antonov AN 2, známé také 
jako Anduly. Na letiště do Bynovce každým 
dnem přilétala 3 letadla tohoto typu, do 
kterých se nepřetržitě čerpala voda. 
Letadla doletěla až z Jihlavy, Mnichova 

Hradiště a Plasů. Do každého letadla se 
vešlo přibližně 1 100 l vody a každému 
letadlu trval jeden let včetně naplnění 
vodou a shozu na místo požáru přibližně 8 
minut. Letadla létala od ranních do 
večerních hodin každý den. Naše jednotka 
na letišti strávila přesně 7 dní. Na své 
stanoviště každý den přijížděla v ranních 
hodinách a domů se vracela pozdě večer.
   Dne 1. 8. byla jednotka na příkaz 
krizového štábu převelena z letiště v 
Bynovci do centra dění v okolí Hřenska. 
Aby se v oblasti zasažené požárem lépe 
orientovalo, krizový štáb Hasičského 
záchranného sboru rozdělil zasaženou 
oblast do 4 sektorů. My jsme byli převeleni 
do sektoru 3, abychom se přidali k 
Hasičskému záchrannému sboru města 
Prahy. Řídili jsme se pokyny velitele 
sektoru a prováděli jsme hasební práce. 
Dále jsme kyvadlově dopravovali hasební 
vodu pomocí naší automobilové cisterny 
CAS 30. V sektoru 3 jsme strávili celkem 5 
dní od 1. 8. do 5. 8.
   Požár v Národním parku České Švýcarsko 

byl pro nás, ale i pro ostatní profesionální i 
d o b r o v o l n é  j e d n o t k y ,  o b r o v s k o u 
zkušeností (nebývalých rozměrů), co se 
českého území týče. Naše jednotka byla 
hlavním aktérem na letišti Bynovec, na 
kterém měla na starosti koordinaci veškeré 
práce včetně kyvadlové dopravy hasební 
vody která se čerpala do letadel. Také jsme 
spolupracovali s piloty letadel v oblasti 
navigace a přesného zacílení shozu vody do 
potřebných míst požáru. Jak s přidělenými 
jednotkami na letišti, tak i s piloty letadel, 
byla perfektní spolupráce. 
   Velice děkuji celému Sboru dobrovolných 
hasičů Telnice, že v tomto nelehkém 
zásahu, jak na letišti v Bynovci, tak v místě 
p o ž á r u ,  v y k o n á v a l i  s v o u  p r á c i 
profesionálně a svého úkolu se zhostili 
statečně. Dále bych chtěl poděkovat za 
skvělou spolupráci pilotům a dalším 
dobrovolným a profesionálním jednotkám. 
Velký dík též patří samotnému letišti 
Bynovec za poskytnutí zázemí.

Naši hasiči odvedli obrovský kus práce

Poděkování

                                  nprap. Martin Jelínek

 Dobrý den, vážený pane starosto, touto 
cestou bych chtěl poděkovat za obětavou 
práci Vaší jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů obce Telnice u požáru lesního 
porostu v NP Českém Švýcarsku. Členové 
JSDH Telnice byli přiřazeni na šest dní do 
sektoru 1, na úsek 2 k HZS hl. m. Prahy. 
Osobně jsem měl tu čest velet tomuto 
úseku tři dny a mohu říci, že JSDH Telnice 
odváděli profesionální práci v každém 
ohledu. Zadané úkoly plnili od brzkých 
ranních hodin až do noci vždy spolehlivě a s 
velkou dávkou nadšení v nelehkých 
podmínkách. Na Vaši výjezdovou jednotku 
můžete být právem hrdý. 

            velitel družstva - Hasičská stanice 5 
                           směna B,  HZS hl. m. Prahy
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   Od nového roku bude komunitní centrum 
spolupracovat s MAS Labské skály. S tím 
přijdou novinky - přednášky, besedy, 
výstavy, zdarma bude k dispozici finanční 
poradce a mnoho dalšího. Určitě se máte 
na co těšit :)

a náš facebook :

   Na začátku tohoto roku jsme přišli s 
novinkou v podobě komunitního centra 
Vlna Telnice. Cílem Komunitního centra je, 
aby zde každý našel své místo – děti, 
teenageři, dospělí, jednotlivci i celé rodiny. 
Proto je naše moto ,,Buďte s námi na jedné 
vlně“. Centrum jsme umístili do prostor 
bývalé čekárny na nádraží.
  Jako první jsme začali keramikou. Díky 
získání dotace koupila obec keramickou 
pec a další vybavení potřebné k tvoření z 
hlíny. Jako první keramickou dílnu 
navštívily děti místní školky, které budou 
chodit i nadále 2x týdně. Od dubna do 
června probíhal kroužek keramiky pro děti 
do 13 let, malí tvořivci do 5 let docházeli v 
doprovodu. Původní plán deseti přihlášek 
překonal naše očekávání. Byla naplněna 
maximální kapacita našeho centra (20 
míst). V červnu byl kroužek zakončený  
trochu neobvykle - všichni si mohli vytvořit 
své originální tričko. Společně s rodiči jsme 
p ř i p r a v i l i  z á b a v n é  o d p o l e d n e  s 
občerstvením a stanovišti s úkoly, za které 
děti nedostávaly body, ale indicie, podle 
kterých hledaly mapu a následně poklad.  
  Letní prázdniny. Prázdniny jsou pouze 
pro školáky, my žádné prázdniny nemáme! 
V červenci proběhl maškarní bál. Dvě a půl 
hodiny plné zábavy, tancování a hraní her. 

Účast byla nad očekávání a všechny děti se 
jen těžko loučily s kamarády. Občerstvení – 
palačinky, beruškové jednohubky a páv z 
ovoce – také sklidilo úspěch, proto nebude 
snadné na další bál připravit opět něco tak 
dobrého.    Další na seznamu plánů jsou „víkendové 

workshopy“. Jedná se o tvoření všeho 
druhu pár hodin odpoledne. Každý z nás má 
nějaký koníček – někdo plete košíky, někdo 
tvoří keramiku, někdo dělá linoryt. A 
nemusí to být pouze tvoření. Hodně 
cestujete a chtěli byste nám o tom 
povyprávět? Pokud je něco, co byste chtěli 
ostatním ukázat, zavolejte na podatelnu 
OÚ Telnice a domluvíme se na termínu 
workshopu.

  Pro v íce informací  o kroužcích, 
workshopech a dalších akcích sledujte 
obecní stránky: www.obec-telnice.cz 

   Plány do budoucna. Plánů je spousta a já 
d o u f á m ,  ž e  v š e c h n y  v y j d o u . 
Od nového školního roku startuje 
„hospodářský kroužek“. Jedná se o kroužek 
pro děti od 4 do 15 let, povedeme ho 
společně s Míšou Čečrlovou. Děti se na 
kroužku naučí, jaká hospodářská zvířata se 
chovají nejen v naší obci a co nám které 
zvíře dává. Jaké jsou hospodářské plodiny, 

dokonce s i  spolu na začátku jara 
vypěstujeme sálat nebo třeba ředkvičky … 
Společně navštívíme místní hospodáře, 
kteří nám ukáží, jak se o zvířata správně 
starat. A v červnu vyrazíme do zoo. 

   V polovině prázdnin se uskutečnila letní 
„přespávačka“. Pro děti byl připraven 
bohatý program plný her. V plánu bylo 
zakončit večer promítáním pohádky, 
nicméně ještě dlouhou dobu po pohádce se 
štěbetalo a sdělovaly se dojmy z krásného 
podvečera. Musíme pochválit naše 
nejmenší (Filípka a Johanku), celou noc 
zvládli bez problémů – ani jedna slzička. 
O prázdninách nám také začala keramika 
pro dospělé (14 let +), která probíhá jednou 
za 14 dní. Pokud byste měli zájem, můžete 
přijít 20. 9. – začínáme od 16:30  (cena 120 
Kč a není potřeba přihláška). Ještě máme 
pár míst volných.

 facebook.com/komunitnicentrumVLNA 
                  
                      
                                         Eliška Dostálová

Komunitní centrum Vlna Telnice jede na plný plyn

FOTO: Eliška Dostálová



STRANA 6 MLADÍ HASIČI

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola: Začal nám nový školní rok

Soustředění telnických mladých hasičů
                                     ředitelka MŠ Telnice

  V  uplynulém roce jsme proš l i  i 
personálními změnami. Já jsem si odskočila 
na mateřskou dovolenou. Do školky se nám 
však vrátila naše původní paní učitelka 
Terka Kahounová po své rodičovské 
dovolené a přidala se tak k aktuální paní 
učitelce Míše Novotné, a tak jsem školku 
nezanechala napospas neznámým rukám. 
Kdo mě zná, ten ví, že místní mateřskou 
školu mám jako takové mé první dítě, a tak 
mi to po těch deseti letech co jsem ve 
školce, nedalo a od ledna 2022 jsem zpět, 
jak se říká v sedle, alespoň na zkrácený 
úvazek. 

  Není Nový rok jako nový rok. Pro nás v 
mateřské škole je „Nový rok“ právě teď v 
září. Jde o nový školní rok. 

   Nyní v roce 2022/2023 v tom všem 
chceme určitě pokračovat. Vítáme mezi 
sebou nové kamarády, pomáháme jim 
zvyknout si na chvíle bez maminky a 
tatínka, ukazujeme jim nové prostředí, 

školkové hračky a zažíváme spoustu 
zábavy. Novinkou v tomto školním roce je 
d ig i ta l i zace  –  poř íd i l i  j sme nové 
interaktivní výukové programy a pomůcky. 
Dlouhou dobu jsem zastávala názor, že 
tabletů, počítačů a televizí mají děti kolem 
sebe v každodenním životě až dost. Na 
druhou stranou jsou v dnešní době tyto 
technologie součástí běžného života a je 
dobré, aby s nimi ve správné míře přišly do 
styku i děti. Proto jsme tedy pořídili 
výukové programy, které jim hrou pomáhají 
nenásilnou formou k učení či opakování 
známého. Tak jako školní rok ukončujeme 
táborákem na školní zahradě, tak jím i ten 
nový vítáme. Rádi uvidíme, Vás rodiče a 
děti, kteří školku nyní navštěvujete, ale i  
děti, které už odrostly školkovým židličkám 
a  s e d í  v e  š k o l n í c h  l a v i c í c h .                         
Kateřina Bakešová

  Školní rok 2021/2022 byl ve školce 
samozřejmě plný her. Snažili jsme se však 
vzdělávání a pobyt ve školce dětem 
zpří jemnit mnoha nadstandartními 
aktivitami. Ať už to byly akce ve školce 
nebo mimo ni. Ve školce jsme například na 
podzim pekli štrůdl a před Vánoci cukroví. 
Pouštěli jsme draky, oblékali kostýmy při 
různých příležitostech, krmili zvířátka na 
farmě u pana Dvořáka i v zimě v krmelci, 
starali se o školní zahradu. Navštívil nás 
kouzelník a dvakrát pan fotograf. Nacvičili 
j sme vystoupen í  p ro  rod iče ,  j ako 
překvapení v předvánočním čase. Slavili 
jsme s dětmi tradiční české i zahraniční 
svátky – dušičky, halloween, Vánoce, 
masopust, Velikonoce, Den matek, 
Mezinárodní den dětí. Mimo školku potom 
proběhly bruslení, výlet v zimě na Zadní 
Telnici a v létě do indiánské vesničky, účast 
na soutěži Plamínek pro hasiče školkového 
věku. V první polovině roku starší děti ještě 
dojížděly na keramiku do Domu dětí a 
mládeže v Ústí nad Labem, ale v druhé 
polovině jsme začali využívat novou 

keramickou dílničku v obci – to vnímáme 
jako velkou výhodu. Nejen, že neztrácíme 
čas dojížděním, ale můžeme si výrobky i 
sami nabarvit, a co je hlavní, můžeme 
vyrábět úplně všichni, od nejmenších dětí 
po ty nejstarší. Dětem samozřejmě 
ukazujeme i krásy našeho okolí a krom 
procházek v lese poznáváme i obec 
samotnou. Byli jsme na prohlídce u hasičů, 
v knihovně, na pile a snažíme se občas 
potěšit i obyvatele domu s pečovatelskou 
službou, například na Velikonoce s 
pomlázkou. Konec roku pak patří vždy 
pasování předškoláků a táboráku na školní 
zahradě s rodiči.

   Na konci jednoho a začátku druhého roku 
se, stejně tak jako v roce kalendářním, 
otáčíme zpět a hodnotíme. Jaký rok to byl? 
Co nám přinesl? V čem budeme chtít 
pokračovat? Kde naopak uděláme změny? 
A doufáme, že budou k lepšímu. 

  Poprat se s dospěláckou proudnicí, 
vymyslet kostýmovou scénku se svým 
týmem, prozkoumat záchranářský vrtulník  
a nerozebrat ho do posledního šroubku, či 
vytoužený požární útok na vodu – toto vše 
a spoustu dalších aktivit jsme v týdnu 
zvládli.

   A protože jsme skutečně zvládli téměř 
vše naplánované, chtěla bych velmi 
poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému 
průběhu a vyřešení všech komplikací. 
Děkuji za zapůjčení fotbalových kabin. 
Děkuji všem instruktorům, trenérkám, 
pracovníkům Obecního úřadu i panu 
starostovi.                        Radka Böhmová

  Poslední srpnový týden uběhl a naše 
soustředění s ním.  A to by nebylo naše 
soustředění, aby nás nepřivítalo deštivé 
počasí. Ale jako obvykle jsme nic nevzdali. 
Každý den kousek trénování, ale i 
rozptýlení. Každý den něco nového, ale i 
pořádné opakování. Každý den trochu 
trenérského komandování, ale především 

pochvala za dobře odvedenou práci…

Zahájení školního roku



OKÉNKO ZPĚTTELNICKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 7TJ SPARTAK

Ohlédnutí zpátky: Telnický genius loci

   Samozřejmě další zájem o Telnici nastal 
po zavedení tramvajové linky z Ústí n.L. a 
tak byla Telnice velmi dobře propojena na 

začátku 20. stol jak s Ústím, tak s 
Teplicemi a Děčínem ( o pár desetiletí dříve 
Kozí dráhou). Samozřejmě k dalšímu rozvoji 
naší obce přispělo i středisko zimních 
sportů v Zadní Telnici, ale to také začalo již 
ve 20. letech 20. stol., což dokumentují i 
snímky skokanských můstků. Telnice 
zůstala zajímavým turistickým místem i po 
druhé světové válce o čemž svědčí 
publikace ústeckého historika a ředitele 
školy Františka Pince z roku 1957 – 
Vlastivědné výlety z Ústí nad Labem. Další 
zájem o Telnici jako turistickou destinaci 
pokračoval v 70. letech 20. stol s dalším 
rozvojem lyžování a areálu v Zadní Telnici, 
ale pokračovat budeme zase příště.

   Řekněme, že k prvnímu zájmu turistů či 
výletníků o Telnici došlo právě v té době – 
stejně jako poštovní  stanice byly 
postaveny pomníky v jejím okolí jako 
připomínka bitvy. K pomníkům zajížděli na 
výlety lázeňští hosté z Teplic, při čemž se 
občerstvili v restauraci a zakoupili nějaký 
suvenýr z bojiště v domku strážného. O 
tomto se zmiňoval i poštmistr, když žádal o 
povolení na rozšíření stájí pro koně. Zájem o 
Telnici neustal ani se zrušením poštovního 
dostavníku. 

  Vážení spoluobčané pro dnešní zpravodaj 
jsem si zvolil téma o telnickém geniu loci. V 
našem zpravodaji jste se setkávali s 
různými historickými pohlednicemi z 
Telnice. Většina z nich je z období první 
republiky. A u obrázků je uveden popisek 
Sommerfrische, což se překládá jako místo 
pro dovolenou nebo letovisko. Avšak 
Telnice (a její okolí) se stala letoviskem 
dávnou před obdobím první republiky. 
Řekněme, že zájem o Telnici ovlivnila velmi 
smutná událost ze srpna 1813, avšak z této 
u d á l o s t i  s e  z e m ě  z a č a l a  r y c h l e 
vzpamatovávat, došlo k její obnově. Mimo 
jiné podmínkou obnovy poštovní stanice ve 
Varvažově bylo, že dostavník již nebude 
zajíždět do Varvažova, ale stanice musela 

být postavena u silnice a tak stojí tam, kde 
jí známe. 

                                                         Jiří Bureš

TJ SPARTAK: Fotbal v obci se opět vrací

   Co dál? Rádi bychom aby se do obce vrátil 
sport jako takový, protože si pamatuji, že 
naše obec byla sportovní obcí v mnoha 
disciplínách a měli jsme i úspěchy. Chtěli 
bychom za pomoci státních dotačních 
titulů vybudovat víceúčelové sportoviště 
při zachování hrací plochy na velkou 
kopanou. Jde to i v jiných obcích, tak proč 
ne u nás. Fotbal měl v obci vždy velkou 
tradici, tak bychom ji rádi zachovali. Vedení 
obce je tomuto záměru nakloněno, takže 
vše se ukáže až v dalším čase. 
  Pokud byste se chtěli materiálně či 
finančně (platba vody a elektřiny) na chodu 
klubu podílet, jste více než vítáni. Budeme 
rádi za každou pomoc. Momentálně by se 
hodila například vodovodní baterie, klidně i 

starší, dveře na WC, fotbalové míče a nebo 
ručníky.

                                               předseda klubu  

  Předem bych chtěl poděkovat lidem, kteří 
se zapojili do obnovy TJ Spartak Telnice. 
Klub a jeho majetek jsme převzali ve velmi 
špatném stavu, jak materiálně, tak po 
finanční stránce. Na setkání členů a lidí, 
kteří chtěli klub obnovit, jsme se dohodli, 
že minulost necháme za sebou a začneme 
od nuly. Domluvili jsme se na podmínkách, 
jak bude klub fungovat a že si z minulosti 
vezmeme ponaučení, i když dle mého 
názoru je to dost tvrdé ponaučení. 

   K dispozici je i restaurace s barem, 
kabinami a WC k pronájmu. Utržené peníze 
investujeme do oprav a údržby areálu. 
Kontaktovat nás můžete na telefonu – 723 
917 123. Těšíme se na vaši návštěvu. 
                                                    Milan Cicka

  Začali jsme s doklady s činností klubu a 
stanovením nového vedení. Pak jsme se 
pustili do práce na obnově kabin a hřiště. 
Kabiny jsme vyčistili a udělali nutnou 
údržbu. Hřiště jsme naměřili na malou 
kopanou, kde se každou neděli od 18,00 
hod hraje fotbálek. Přijít mohou všichni od 
deseti do sta let. Jste všichni zváni. Je to 
fotbálek pro radost z pohybu a pro 

pobavení. I skalní fanynce Marušce se to 
líbilo. Pohoštění a kabiny jsou k dispozici, 
můžete se po hře i vykoupat. 

Ze sbírky Jiřího Bureše



TELNICKÝ ZPRAVODAJ SLUŽBY / INFORMACE

Vydává: Zastupitelstvo obce Telnice. Evidenční číslo TELNICKÉHO ZPRAVODAJE: MK ČR E 18176. Náklad: 400 ks. 
Šéfredaktor: David Hlinka - 608 000 466,  hlinka@potiskneme.cz. Inzerce a reklama: Michal Ryjáček - 739 064 017, 

ryjacek@potiskneme.cz. Nepodepsané materiály jsou redakční. Zpracování, design a tisk: Potiskneme.cz. Názory redakce se nemusí 
shodovat s názory dopisovatelů. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce může externí materiály upravovat a krátit. 

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 SRPEN 2022, 

UZÁVĚRKA 27. ČERVENCE 2022.

    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

    PRONÁJEM SÁLU 
V KULTURNÍM DOMĚ

Samo těžba 300,- Kč/m bez DPH

    VEŘEJNÁ KNIHOVNA
TELNICE 21 (nádraží)
Tel.: +420 472 744 923
E-mail: knihovna@obec-telnice.cz

Letní období 
1 500,- Kč /den (akce)

    PRODEJ DŘEVA 
Z OBECNÍCH POZEMKŮ

Zimní období

    CZECH POINT

3 000,- Kč /den (akce)

Pořezané dřevo 700,- Kč/m bez DPH

Pondělí:  16:00-17:00
Středa:   16:00-17:00 

Občané mají možnost získat 
prostřednictvím CZECH POINTU
výpisy z rejstříku trestů, katastru 
nemovitostí, živnostenského

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

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

    VYUŽITÍ MALOTRAKTORU
75,- Kč/započatých 15 min. bez DPH
    DOVOZ MATERIÁLU VW TRANS.
18,- Kč/km bez DPH

Pondělí: 14:00 - 16:00 
Středa: 14:00 - 16:00

Provozní dny a hodiny:
Od 1. 4. do 30. 11. 

Sobota: 9:00 - 11:00
Třídění  je stanoveno provozním řádem!

    SBĚRNÉ MÍSTO

Zveme Vás na 

který se uskuteční v sobotu
1. října 2022 

od 9:00 hodin
u Oprámu ve Varvažově

X. ročník
Memoriálu 

Pavla Doubravy,

Nabízím službu hlídání vašich 
malých dětí 

v odpoledních nebo večerních 
hodinách, včetně víkendů. 

Neváhejte mě oslovit na mailu 
anna.holubova@bgbzs.cz 

případně telefonicky 
724988459 

nebo 724988495, podmínky 
domluvíme individuálně.

Hlídání 
dětí
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