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Začátkem května byl stávající kůr, který 

je v mírně řečeno neutěšeném stavu, 
rozebrán. Následně proběhnou přípravné 
práce, jako jsou např. instalace kotvících 
prvků a betonáže konstrukčních patek. 
Po dobu navazujících tři měsíců po 
stavebních úpravách budou mít plné 
ruce práce tesař a truhlář. Nový kůr byl 
vyprojektován ve stejném duchu, vyjma 
přístupového schodiště, které bude mít 
pozvolnější stoupání a tak bude vrchní 
část ochozu snadněji přístupná. Změna 
se tím dotkne i přilehlého zábradlí.
  Pro případ, že bychom uspořádali 
oblíbenou Noc kostelů s koncertem 
(zatím to vypadá na 28. 5. 2021), bude 
prostor, ve kterém budou probíhat 

zmíněné práce, ohraničen tak, aby nic 
nebránilo v hladkém průběhu této 
kulturní akce. 

  Každým rokem připravuje náš spolek 
řadu akcí kulturních, i těch, kterými se 
snažíme zdokonalit vzhled obce a jejího 
okolí. V loňském roce jsme museli 
množstv í  akt i v i t  upozad i t  p řed 
opatřeními, která se týkala neblahého 
působení epidemie. 
   Bohužel i letos se situace zatím vyvíjela 
dost podobně, avšak …. ve chvílích, kdy 
píši tento článek je epidemie na ústupu a 
tak doufám, že se podaří alespoň byť i s 
omezeními některé akce realizovat. 
Uvidíme.  

  V rozsahu prací truhlářského mistra 
nám byla nabídnuta výroba a instalace 
vstupních dveří včetně zárubní za tak 
výhodných podmínek, které nešly 
odmítnout.

  Přestože byla avizována na konci 
uplynulého roku úprava pomníku u kaple 
sv. Josefa, dospěli jsme k závěru, že by 
bylo rozumnější provést, byť dílčí, 
rekonstrukci nebo opravu právě kaple. 
Během měsíce března se uskutečnilo 
výběrové řízení na výstavbu nového kůru.

  Sice se nemůžeme setkávat, a pokud 
ano, tak pouze výrazně omezeně, 
nicméně můžeme budovat, vylepšovat, 
opravovat prostě chcete-li … zkrášlovat.
Kaple sv. Josefa je jednou z dominant 
naší vísky a zaslouží si nás důstojně 
reprezentovat. Proto byl učiněn první 
krok, kterým je založení veřejné sbírky 
pro její obnovu. Z prostředků darů, 
spolkových peněz a za finanční pomoci 
obce hodláme postavit nový kůr a rádi 
bychom pokračovali v opravách kleneb, 
omítek a podlah. Dále by následovalo 
dokončení elektrifikace, instalace 
nových lustrů a ve výčtu rekonstrukcí a 
oprav bych mohl pokračovat dál.

  Na již zmíněnou sbírku bude možno 
poukazovat  f inančn í  p rost ředky 
od 1. června a budeme nesmírně vděční 
za nejenom štědré, ale i skromnější 
příspěvky. Č.Ú.: 6120381319/0800. 
                              
                              Za „Okrašlující“ spolek 
                                            Martin Hřebík 

Kaple sv. Josefa je jednou z dominant naší 
obce a zaslouží si nás důstojně reprezentovat
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Vaše návrhy jsou 
pro mne důležité

Změna poplatku 
za odpady



STRANA 2MŠ

STRANA 2MŠ

TELNICKÝ ZPRAVODAJ

  Jaká omezení a jak dlouho 
budou ještě přetrvávat nikdo 

z nás netuší. Uvědomujeme si, že situace 
je i pro Vás – rodiče složitá, ale stejně 
jako Vy můžeme jen doufat v lepší zítřky, 
kdy budeme moci přivítat i ostatní 
kamarády. Těšte se z maličkostí, 
dětského smíchu a jarních dnů. My Vám k 
tomu přejeme hlavně pevné zdraví!

  Velké poděkovaní v této 
době patří těm rodičům, kteří 
se školkou během uzavření 
nadále komunikovali. Moc si 
vážíme každé zpětné vazby, 
která nám přišla!

                              za kolektiv MŠ Telnice 

  Další zpestření distanční výuky bylo 
formou učení na plotě okolo školní 
zahrady. Telníček pak oknem vyhlížel, 
kdo z kamarádů přijde a byl moc rád, že se 

do plnění rébusů zapojily i 
děti, které školkovým létům 
odrostly nebo chodí do 
školky jiné.  

 

   Rok se s rokem sešel a stejně jako na 
jaře v loňském roce, zůstal i letos skřítek 
Telníček ve školce sám, bez dětí. 

   Sám pak chodíval na procházky do lesa 
a při jedné takové své obchůzce potkal 
velikonočního zajíčka. Dal se s ním do 
řeči a vyprávěl mu o dětech z telnické 
školky. Společně pak pro ně připravili 
cestu za pokladem. Při hledání pokladu 
měly děti plnit různé úkoly nejen od 
Telníčka s opakováním všeobecných 
vědomostí a dovedností, ale i od zajíčka 
pro zopakování tradic blížících se 
Velikonoc. Na konci trasy se děti 
dozvěděly, kde mají poklad schovaný, 
tam zajíčkovi na oplátku nechali obrázek, 
který doma před cestou nakreslily.

 Po pěti týdnech se do školky 
mohly vrátit alespoň některé 
děti. Přímo u nás se to týkalo 
sedmi dětí. Ty hned první den 
čekala novinka – povinné 
testování. Všechny děti i 
tuhle, ne zrovna příjemnou, 
část zvládly na jedničku a 
mohly se konečně vidět s 
kamarády. A tady je prostor 
pro další velký dík. Tentokrát 
ho posíláme na obecní úřad. 
A to nejen za spolupráci v 
celém období, ale především 
za naše děti, pro které byly 
zajištěny šetrnější testovací 
sady. 

                                    Kateřina Bakešová   

  Tentokrát ho však čekala práce na 
vzdělávání dětí na dálku. Pomáhal paní 
učitelce vymýšlet úkoly, které by děti 
zvládly doma s rodiči nebo samy. Posílal 
jim pracovní listy, básničky, hádanky, 
cvičení, nápady na tvoření nebo náměty 
k činnostem venku v přírodě či na 
zahradě.

Skřítek Telníček zůstal ve školce zase sám
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Slovo starosty: Vaše návrhy jsou pro mne důležité

Obec připravuje změnu poplatku za odpady

  Odpadové hospodářství. Také v 
letošním roce přišla témata, na která 
musí obec reagovat. Jde především o 

o d p a d o v é  h o s p o d á ř s t v í .  N a š í m 
prvořadým úkolem je zpracovat novou 
obecně závaznou vyhlášku o odpadech. 
To bohužel přinese i jeden nepopulární 
krok a to je zdražení této služby. 
Posledních několik let jsme drželi 
stejnou cenu, ale v současnosti je to už 
dále neúnosné. Jestliže ale zdražíme, 
chci obyvatelům nabídnout větší 
komfort  –  to  znamená -  každá 
nemovitost vlastní popelnici. V současné 
době k tomuto tématu nejsou ještě 
prováděcí dokumenty, proto systém 
ladíme a vymýšlíme vhodnou podobu 
vyhlášky, tak aby systém byl vhodný pro 
všechny obyvatele a zároveň i nadále 
eliminoval vznik černých skládek, s nimiž 
vždy vznikají dodatečné a velmi vysoké 
náklady za úklid. Jestliže situace dovolí, 
rád bych učinil veřejné projednání této 
vyhlášky.  Samozřejmě to bude dříve, než 
zastupitelé obce schválí konečnou 
podobu. Myslím si, že se k takto 
závažnému tématu musí mít možnost 
spoluobčané vyjádřit. Možná nám právě 
vy svými nápady a připomínkami 
pomůžete systém dotáhnout k nejlepší a 
nejspravedlivější variantě. Jestli chcete, 
přijďte to s námi prodiskutovat, budu za 
zpětnou vazbu moc rád. Odpadovému 
hospodářství se věnujeme i v dalším 
příspěvku našeho zpravodaje. Věnujte 
mu prosím pozornost.

             Váš starosta, Ing. Jan Doubrava 

po delší době se ozýváme opět s tištěnou 
formou našeho Telnického zpravodaje. 
Nějakou dobu jsme aktuality vydávali jen 
v elektronické verzi na webu a sociálních 
sítích. Rozhodli jsme se tak z několika 
důvodů. Ušetřili jsme samozřejmě nějaké 
náklady za tisk, ale hlavně šlo o to, že 
aktuální informace se měnily tak často a 
tak rychle, že bychom s tištěným 
zpravodajem mohli reagovat jen velmi 
těžko a mnohé informace, jež by se k vám 
dostaly, už nemusely třeba platit. Určitě 
plánujeme ještě letní tištěné číslo a pak 
určitě vánoční. Mezi tím nás samozřejmě 
můžete sledovat v digitální podobě na 
sociálních sítích a na webové stránce 
www.telnickyzpravodaj.cz.

   Rád bych se zmínil o očkování. 
Podařilo se nám oočkovat občany 
sedmdesát + a v květnu následně 
spoluobčany 55 +. Jsem rád, že jsme byli 
schopni zajistit tuto službu a naši starší 
obyvatele se tak nemuseli dopravovat do 
očkovacího centra v Ústí nad Labem. 
Věřím, že to byla velmi důležitá služba a 
děkuji všem, kteří se na jejím chodu 
podíleli. 

   Ceník obecních pozemků. Na 
posledním zasedání se zastupitelé obce 
usnesli na již nevyhovující podobě 
nastaveného systému prodeje pozemků. 
Prodejní cena je v současné době 
jednotně stanovena na částku 250 Kč za 
m2. Za prvé, není vhodné, že všechny 
pozemky prodáváme za stejnou cenu, a 
za druhé, výše ceny není ani zdaleka 
stejná, jako cena v místě obvyklá. Tím 

pádem je logické, že musí dojít k úpravě 
systému oceňování parcel. Rádi bychom 
našli ideální systém, jak pozemky 
oceňovat dle druhu (reálného stavu a 
také možného využití). Mě osobně přijde 
nevhodné prodávat stavební parcelu za 
stejnou částku, jako kus pozemku na 
zahradu. Dosavadní systém je v platnosti 
již několik desítek let a je nejvyšší čas 
reagovat na aktuální situaci. Na tuto 
neobvyklost nás v poslední době 
upozornil i audit hospodaření obce. Byl 
bych rád, kdybychom našli vhodný 
systém, například jakýchsi cenových 
map, a aby se ceny blížily ceně v místě 
obvyklé, kterou jsme v nedávné době 
nechávali s odborníky konzultovat. Také 
zde platí, pokud budete mít k tématu 
připomínku či návrh, přijďte svůj 
příspěvek prosím se mnou prodiskutovat. 
Děkuji. 

  Vážení spoluobčané, přátelé,

  Vážení přátelé, děkuji vám za vaši 
spolupráci, za vaši loajalitu k naší krásné 
obci a jak jsem výše zmínil, pevně věřím, 
že se brzy setkáme na některé ze 
společných akcí, 

  Pořád jsem se vnitřně nesrovnal s tím, 
že se s vámi nemohu setkávat na akcích, 
kterými byla naše obec již pověstná a za 
kterými byla spousta práce a energie 
našich šikovných spolků a spoluobčanů. 
Těším se, až se situace uklidní, že 
bychom se mohli vidět na našich 
obvyklých, alespoň venkovních akcích. 
Neleníme a plánujeme a hned jak to 
půjde, určitě něco připravíme, nebudeme 
však rozhodně porušovat platná nařízení 
a doporučení. 

ODPADY

  Obec Telnice musí ze zákona udělat 
novou vyhlášku o odpadech. Novinkou 
je, že vedení obce chce změnit systém – 
cílem je proto vrátit každé nemovitosti 
vlastní popelnice.
  „Stávající systém se mi osobně moc 
nelíbí, proto bych byl pro návrat - co dům 
to popelnice. To znamená, že by se 
neplatil poplatek za osobu, ale za 
nemovitost,“ vysvětluje starosta obce 
Jan Doubrava a hned dodává, že každý 
majitel nemovitosti by si mohl, za 

určitých podmínek, vybrat velikost 
popelnice, kterou bude následně platit. 
  Na radnici se samozřejmě pracuje i s 
variantou, že pro domy o dvou lidech 
bude i 80 litrová popelnice (nejmenší 
varianta) stále moc velká, proto hledají 
cestu, jak například dva domy spojit 
dohromady. Pro chataře se hledá 
speciální řešení. 
  Druhým návrhem, který je nyní 
diskutován, je možnost čtrnáctidenního 
svozu. „Nechali jsme si připravit od 

svozové společnosti AVE ceník, jak na 
týdenní tak na čtrnáctidenní svoz a 
rozdíly cen jsou tak veliké, že bychom 
spíše doporučili 14 denní svoz pro celou 
obec, abychom snížili svozové náklady a 
ulehčili obecní kase. Zároveň by došlo ke 
snížení sumy občanům, kterou budou 
muset platit,“ podotkl starosta.
  

                  Článek pokračuje na straně 4  
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Obec připravuje změnu poplatku za odpady

                                             Iva Konečná

                                                             dh

  Obec provozuje za radnicí léta sběrné 
místo, které je otevřené vždy v pondělí a 
středu a kromě zimních měsíců, i v 

sobotu. V loňském roce jsme upravili 
p r o v o z n í  ř á d ,  k d e  j e  n o v i n k o u 
zpoplatnění odpadu, který obec nemá 
povinnost od občanů odebírat. Jedná se o 
zpoplatnění uložení pneumatik osobních 
automobilů a omezeného množství 
stavební suti na nemovitost. 

                                               Iva Konečná

  Připravujeme také omezení odběru 
bioodpadu vzhledem k tomu, že 
majitelům nemovitostí byl zdarma 
nabídnutý kompostér. K dnešnímu dni 
jsme jich rozdali už 180. Tímto vyzýváme 
ty z vás (vlastníků nemovitosti), kteří 
kompostér ještě nemají, aby o něj na 
radnici požádali. Obec kompostéry 
rozmístila i u svých bytových domů. 

  2. Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k 
opětovnému použití a úroveň recyklace 
komunálních odpadů nejméně na 60 % 
celkové hmotnosti komunálních odpadů 
vyprodukovaných na území České 
republiky.
  3. Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k 
opětovnému použití a úroveň recyklace 
komunálních odpadů nejméně na 65 % 
celkové hmotnosti komunálních odpadů 
vyprodukovaných na území České 
republiky.

  I přes možnost ve dvoře uložit 
velkoobjemový odpad, potýkáme se s 
tím, že občané u nádob s tříděným 
odpadem ukládají i velkoobjemový 
odpad. Popeláři ho určitě neodvezou a 
úklid musí řešit radnice. Opakovaně se 
tak děje u zadního vjezdu do ALB 
formingu, kde vzniká černá skládka a 
těm, kteří zde takto velkoobjemový 
odpad u popelnic odloží, hrozí pokuta až 
do výše 50 tisíc Kč dle zákona č. 
541/2020, § 117, odst. 3) písm. d). Obec 
proto zvažuje umístění kamery nebo 
fotopasti, která by hříšníky odhalila – 
nikdo přece nechce bydlet u smetiště. 
Proto žádáme všechny, aby udržovali 
kolem popelnic pořádek a ostatní odpad, 
který do popelnice nepatří, odvezli do 
sběrného dvora. Perličkou je, že v 
loňském coronavirovém roce obec 
l i kv i d o v a l a  r e ko r d n í c h  2 0 7  t u n 
ve lkoobjemového odpadu oprot i 
minulým létům, kdy tohoto odpadu bylo 
ročně vyvezeno v průměru maximálně 10 
tun.                                     

Sběrné místo:

Nový zákon o odpadech v datech: 
  Nový zákon č. 541/2020 o odpadech cílí 
celostátně na snižování množství 
s v e z e n é h o  k o m u n á l n í h o  – 
nevytříditelného odpadu v republice 
podle následujícího harmonogramu:
  1. Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k 
opětovnému použití a úroveň recyklace 
komunálních odpadů nejméně na 55 % 
celkové hmotnosti komunálních odpadů 
vyprodukovaných na území České 
republiky.

  4. Odstraňovat uložením na skládku v 
roce 2035 a v letech následujících 
nejvýše 10 % z celkové hmotnosti 
komunálních odpadů vyprodukovaných 
na území České republiky. 
  Novinkou nového zákona je také 
umožnění obcím se rozhodnout, jakým 
způsobem bude odpad zpoplatněn. 
Protože obec dlouhodobě umožňuje 
třídění řady druhů odpadů – plastů, 
papíru, skla, textilu, jedlých tuků i kovů, 

má každý občan možnost maximálně 
třídit a tudíž minimálně plnit popelnice 
na komunální odpad. Naším cílem je 
proto vrátit rodinným domům vlastní 
popelnice a umožnit  v lastníkům 
rodinných domů rozhodnout o adekvátní 
velikosti nádoby na nemovitost, za 
kterou budou dle ceníku platit. Vybrat si 
budete moci z těchto velikostí: 80l, 120l 
a 240l. Rádi bychom, pokud nám to 
zákon dovolí, umožnili dohodu sousedů o 
společném využívání popelnice. Zákon 
totiž praví, že 1 osoba vyprodukuje 
maximálně 60l odpadu, a to včetně 
popela, za měsíc. Takže čtyřčlenné 
rodině by měla stačit popelnice 120l na 
14 dní .  Vlastní  popelnice určitě 
nedopřejeme chatařům, vzhledem ke 
komplikovanosti svozu – tam zůstanou 
společné nádoby a poplatek bude 
stanoven z ceny ročního svozu a počtu 
chatařů pro danou oblast. Nechali jsme 
zpracovat společnost AVE, která v obci 
odpad sváží, ceník za jednotlivé velikosti 
nádob s oběma četnostmi svozu (1x 
týdně a 1x za 14 dní) a vzhledem k tomu, 
že svoz 1 x za 14 dní je výrazně levnější, 
bude naší snahou v obci zavést 14 denní 
svoz všech nádob, čímž budou mít 
všichni poplatek levnější. Ve chvíli, kdy 
svozová společnost bude připravená 
vážit jednotlivé nádoby, přešli bychom 
na platby za hmotnost vyvezeného 
odpadu. Věříme, že tento systém dokáže 
m o t i v o v a t  v š e c h n y  k  j e š t ě 
důkladnějšímu třídění odpadů.  

  Kdyby se v obci našel někdo, kdo se 
touto problematikou podrobně zabývá a 
měl by nápad na ideální řešení, nechť se 
obrátí přímo na starostu obce. V plánu je, 
že vyhláška bude platit od nového roku.  

Pokračování ze strany 3

  Letošní sezóna byla oproti minulým 
výjimečná hned ve dvou ohledech, a to 
t ím,  že  by la  ce lá  poznamenána 
restrikcemi souvisejícími s pandemií 
a také byla za poslední roky jedna 
z nejbohatších na sněhovou nadílku. 

                   Horský spolek Adolfov, z. s.

  Vlivem restriktivních vládních nařízení 
se ještě výrazněj i  zvětši l  zájem 
o běžecké lyžování na Adolfově a tím 
i jeho návštěvnost. Pro náš spolek to 
znamená dořešit kapacity pro parkování 
vozidel, která na Adolfov přijedou 
za sportem,  nejenom běžeckým. 

                               předseda David Starý

 Současně v letní sezóně proběhne 
i rozsáhlejší údržba tras. Odstranění 
zlámaných špiček stromů a plánujeme 
rozšíření profilu horní části Ruského 
kola. A to už i formou těžké techniky 
ve spolupráci s lesy ČR. 

  Abychom zvýšili kvalitu upravovaných 
běžeckých stop ,  postav i l i  j sme  
vlastními silami (za finanční podpory 
Města  Ústí n. L.) nový stopovač.  Poprvé 
byl použit již na přelomu roku, kdy ještě 
výška sněhu nebyla dostatečná pro 
výjezd rolby. Stejně tak na konci sezóny, 
kdy už je sníh pouze na části nejvýše 
položených tratí.

Zimní sezóna
v Adolfově



FOTO: Eliška Dostálová
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Kolorované rytiny připomínají Bitvu u Chlumce

Zásahy našich hasičů v prvních měsících roku

   Vážení spoluobčané do dnešního 
vydání Telnického zpravodaje jsem místo 
starých obrázků Telnice či okolí vybral 
dvě kolorované mědirytiny s výjevy 
události, která na dlouhou dobu ovlivnila 
život obyvatel našich obcí. Jde o bitvu u 
Chlumce, od které v letošním roce 
uplyne 208 let a stejně jako v uplynulých 
letech se k jejímu připomenutí budou 
začátkem září konat vzpomínkové akce. 

Ty začnou již tradičně ve čtvrtek 2. září 
šarvátkami v Tisé, ve Varvažově u 
Oprámu a ve Velkém Chvojně. Budou 
p o k r a č o v a t  p o l o ž e n í m  v ě n c ů  k 
pomníkům v pátek 3. září a následným 
veče rn ím p růvodem v  Ch lumc i , 
zakončeným polní bohoslužbou u 
Jubilejního pomníku. 

                                                     Jiří Bureš
  Hlavní část bude v sobotu 4. září v 
prostoru za Horkou, kde budou již 

tradičně dvě bojové ukázky - jedna z 
bitvy u Chlumce a jedna z bitvy u 
Varvažova.
  Staré tisky jsou z 30. let 19. století a 
vyobrazují setkání spojeneckých vojsk 
během bitvy u Chlumce a útok pruské 
armády během bitvy, kdy procházel 
prostorem dnešního Varvažova.

  6. 1. – Požár – Petrovice 196, netypové 
bytové domy, půda, střecha.

 14. 1. – Technická pomoc – Varvažov, 
Telnice, strom přes komunikaci.

 8. 2. – Technická pomoc  – u hájenky 
Telnice, strom přes komunikaci.
 8. 2. – Technická pomoc – u hájenky 
Telnice, strom přes komunikaci.

 14. 3. – Tech. pomoc – planý poplach 
– Varvažov, Telnice, odstranění stromu.

                          Za jednotku SDH Tenice: 

 „Hasič v akci se vždy objevuje tam, 
odkud pro nebezpečí ostatní lidé prchají, 
aby s chladnokrevností,  odvahou 
i s nasazením vlastního života zachránil, 
co se dá a lokalizoval nebezpečí.” 
Ing. Augustin Weis 9. 2. – Technická pomoc – uzavírka 

křižovatek u Zeleného stromu směr 
Nakléřov, u Staré pošty směr Libouchec.

 30. 1. – Technická pomoc –  u hájenky 
Telnice,  dva stromy přes komunikaci.

 30. 1. – Technická pomoc – u kostela 
Telnice 15, strom přes komunikaci.

 8. 2. – Technická pomoc – Nakléřov, 
vyproštění vozidla.

 29. 1. – Technická pomoc – Krásný Les, 
Petrovice, strom přes komunikaci.

 9. 2. – Technická pomoc – Telnice 
– Nakléřov, 8x vyproštění vozidla. 

  Všem zúčastněným, kteří se podíleli na 
výjezdech, zdolávání mimořádných 
událostí a opravách techniky,  bych  
tímto chtěl poděkovat za obětavost 
a nasazení.

 24. 1. – Technická pomoc – Telnice 95, 
strom přes komunikaci, přetržené 
elektrické vedení.

 24. 1. – Technická pomoc – Telnice 58, 
strom na elektrickém vedení.

                                    VJ Miroslav Lacina 

 11. 1.  – Požár – planý poplach 
– Liboňov, Tenice, chata.

 8. 2.– Technická pomoc – u kostela 
Telnice 55, strom na elektrickém vedení.
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   V roce 2020 obyvatelé obce Telnice 
zajistili sběr vysloužilého elektrozařízení 
v přepočtu 16 kg / obyvatele. Pro 
porovnání, podle posledních informací 
zveřejněných Ministerstvem životního 
prostředí odevzdal v roce 2018 průměrný 
občan České republiky k recyklaci 8,8 kg 
vys louž i l ého  e lekt ra .  Recyk lac í 
odevzdaného elektrozařízení obec 
přispěla ke zlepšení životního prostředí 
snížením produkce CO2 ekvivalentně o 
8146 kg. Takové množství uhlíku by 
muselo  v  průběhu jednoho roku 
absorbovat a přeměnit na kyslík celkem 
272 stromů. Za svoje úsilí Telnice obdrží 
certifikát Příkladný Sběrný dvůr 2020.

  Pro kolektivní systém REMA není 
k o m p l i k a c í  a n i  m a l á  h m o t n o s t 
objednávky. Menší zásilky je možné 
poslat balíkem, pro ty větší lze zajistit 
individuální svoz již od 100 kilogramů 
e lektroodpadu.  Svoz z  obecních 
sběrných dvorů i sběrných míst je pro 
obce bezplatný a dopravu vysloužilého 
elektrozařízení do zpracovatelského 
závodu je zaj išťován na náklady 
kolektivního systému.

  Zapojeným obcím, které v loňském roce 
v síti kolektivního systému REMA 
odevzdaly nejvíce elektroodpadu, právě v 
těchto dnech předávají regionální 
zástupci certifikát. „Rok 2020 byl pro 
společnosti REMA z pohledu sběru 
odpadního elektrozařízení významným. 
Přesto, že do našich aktivit zasáhla 
p a n d e m i e ,  Č e š i  o d e v z d a l i 
prostřednictvím sběrné sítě REMA 22,1 
tisíc tun odpadních elektrozařízení. 
Oproti roku 2019 jde o 6% nárůst,“ uvedl 
David Vandrovec, generální ředitel 

společností REMA s tím, že svůj velký 
podíl na úspěchu mají právě obce 
zapojené do projektu Sběrný dvůr. Ty 
nejlepší z každého kraje obdržely jako 
ocenění za svoje úsilí certifikát. „Za 
dobrými výsledky vzájemné spolupráce 
stojí dlouhodobá motivace obcí a jejich 
o b č a n ů  k e  s b ě r u  v y s l o u ž i l ý c h 
elektrozařízení na místech, kde je to pro 
ně smysluplné tak, aby to pro ně bylo 
jednoduché, pohodlné a efektivní,“ 
hodnotí dále Vandrovec a dodává, že jen 
tímto způsobem lze při nakládání s 
vysloužilými spotřebiči efektivně zajistit, 
aby se posouvaly v rámci cirkulární 
ekonomiky dál k opětovnému použití, 
recyklaci a dalšímu materiálovému 
využití, vše v souladu s hierarchií 
nakládání s odpady a ochranou životního 
prostředí. „Bez našich partnerů, mezi 
které patří i Zelené obce a Sběrné dvory, 
bychom uváděných výsledků nemohli 
dosahovat. Velký dík proto patří zejména 
jim,“ dodává. 
  Projekt Zelená obec funguje již 13. 
rokem. Je šitý na míru obcím, které se 
chtějí ekologickým a šetrným způsobem 
k  př í rodě  zbav it  e lekt roodpadu, 
přenosných baterií a akumulátorů. 
V y s l o u ž i l é  e l e k t r o s p o t ř e b i č e  z 

domácností a přenosné baterie určené k 
recyklaci mohou obyvatelé jednoduše 
odkládat do sběrného boxu, který bývá 
zpravidla umístěn na obecním úřadě 
nebo v jeho blízkosti. Ke konci roku 2020 
bylo v projektu Zelená obec zapojeno 
868 obcí s 983 sběrnými místy. Projekt 
obci umožňuje rovněž bezplatný odvoz a 
ekologické zpracování objemnějšího 
obecního elektroodpadu a zapojit se do 
něj může kterákoliv obec z České 
republiky, bez ohledu na počet obyvatel. 
„REMA umožňuje všem obcím uzavřít 
skutečné partnerství, bez ohledu na 
jejich velikost či dostupnost, a nabízí 
všem shodné podmínky fungování a výše 
příspěvků na sběr závislé na množství 
zpětně odebraných elektrozařízení,“ 
zdůrazňuje Vandrovec. 

Příkladný Sběrný dvůr Telnice: Recyklací odevzdaného 
odpadního elektrozařízení ušetřili občané Telnice za celý
loňský rok práci více jak dvěma stům sedmdesáti stromům
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Střední Telnice kolem roku 1914, malá stavba ze zvoničkou je stará hasičská zbrojnice, zničena při povodni v roce 1927.

   Taky je vám někdy smutno a jste 
rozlobení na to, jak jste už skoro rok 
zavření doma, nebo alespoň nějak  
omezení v možnosti někam jet, nebo 
prostě jen tak se jít někam projít, dojít si 
nakoupit. Psal jsem vám na stránkách 
Zpravodaje o zážitcích a zajímavostech z 
našich cest vlakem  po vlastech českých. 
Teď už se dlouho nedá jet vlastně skoro 
nikam, a tak už jsme nemohli  s 
Františkem zajet ani do naší milované 
rodné Plzně. Je mi jasné, že jsme na tom 
všichni stejně, tak pro vaše rozptýlení a 
možná i pobavení budou na těchto 
stránkách vycházet krátké příběhy, které 
se možná staly a nebo taky ne a jsou 
vymyšlené. 

    Je jasné, že byli velmi brzy odhaleni a 
jejich případ se dostal před soud. K soudu 
byl také, jako svědek, přizván soused, pro 
kterého to všechno vzniklo. Oba bratři 
byly za úkladnou vraždu, byť spáchanou 
na nepravém objektu jejich pomsty, 
odsouzeni k mnohaletému žaláři. Ovšem 
soused, který se u soudu doznal, že  
skleníky postavil proto, aby oba bratry 
naštval, byl soudem rovněž uznán 
vinným za to, že svým konáním zavinil 
smrt bližního svého. Tak co, myslíte, že 
se to mohlo stát v jednom americkém 
městě na konci minulého století?                                                                                                 
                                           
Příběh druhý: Svatba

   Ve státě Texas v jednom poklidném 
městečku žili byli dva bratři. Měli 
malebný domek na předměstí a vcelku 
pohodový život. Jediné, co je dokázalo 
opravdu vytočit, až skoro rozzuřit, byl 
jeden z jejich sousedů. Však to znáte, ty 
sousedské vztahy a je jedno, jestli to je v 
patře v nějakém domě nebo sousedíte 
pozemkem. Tenhle jejich soused měl 
dům přes ulici a na zahradě si postavil 
veliký skleník, který bratrům bránil ve 
výhledu do krajiny. Marné byly všechny 
jejich prosby, aby skleník odstranil nebo 
alespoň postavi l  j inam. Jediným 
výsledkem bylo, že soused nejen skleník 

neodstranil, ale postavil vedle ještě jeden 
a ještě větší. Oba bratři byli natolik 
rozlobení a znechucení chováním svého 
souseda, že dokonce přemýšleli o tom, že 
dům prodají a odstěhují se jinam.

  Znáte to, kolikrát se stane taková 
blbost, že si říkáte tohle nevymyslíš, to 
se snad opravdu muselo stát. Jestli se 
nějaký ten příběh skutečně někdy stal a 
nebo je vymyšlený, to nechám na vaší 
fantazii. A nejen to, kdo správně určí, 
který ten příběh je pravdivý a který ne, 
tak bude odměněn. Jak budete hlasovat 
a o jakou odměnu se bude hrát to vám 
sdělí redakce Zpravodaje. 

 Příběh první: Tunel k sousedovi

 Jenomže se jim z rodného domku 
nechtělo,  tak nakonec vymyslel i 
ďábelský plán. Začali kopat tunel přes 
ulici k sousedovi a až jej dokončí, tak 
souseda zastřelí a zmizí opět v tunelu a 
nikdo jim vraždu nedokáže. Přesto, že jim 
kopání zabralo takřka veškerý volný čas, 
nakonec ho dokončili - po 10 letech. 
Když nakonec jednoho dne vylezli, tak 
zjistili, že se neprokopali k sousedovi, ale 
k jednomu hasiči na penzi. To je natolik 
rozlobilo a snad i proto, aby veškerá ta 
práce nepřišla nazmar, milého hasiče 
zastřelili a zmizeli v tunelu. 

    Způsobil mu ublížení na zdraví a tak 
místo na svatbu se šlo k soudu. A teď 
poslyšte rozsudek. Otec nevěsty byl 
osvobozen, protože byl tento čin 
vykonán v hnutí velkého a spravedlivého 
rozhořčení nad ohavným činem už 
bývalého ženicha. A co ženich? Místní 
aukční síň ocenila tu znehodnocenou 
láhev jako vzácnou archivní v ceně 5 000 
liber a tuto částku byl povinen uhradit 
rodině své bývalé nevěsty. 

Jednoho ze soutěžících odměníme 
drobností z obecního úřadu. 

   Stalo se někdy a někde na Skotské 
vrchovině. V jednom městečku se 
narodila malá dcerka a dali jí jméno 
Isabel. Její tatínek, který se konečně po 
třech synech dočkal vytoužené dcerky, 
na její počest zakoupil láhev té nejlepší a 
nejdražší whisky, jaká se dala sehnat a 
zakopal ji pod strom, který rovněž zasadil 
na počest své dcery a prohlásil, že jí 

vykope v den svatby Isabel a připije si s 
jejím budoucím manželem. Plynula léta, 
dcera rostla do krásy a nakonec tady byl 
předvečer její svatby. Tatínek šel a 
vykopal teď už opravdu vzácnou archivní 
láhev whisky. Nastalo ráno, ten tolik 
očekávaný svatební den, ale ženich 
nikde. Den před svatbou se loučil se 
svobodou se svými kamarády, jak už to 
tak bývá a vypil toho víc než měl. Celá 
rodina nevěsty po něm pátrala a nakonec 
byl objeven v jednom místním hotelu na 
pokoji s jednou, stejně jako on, velmi 
opilou dívkou v posteli. Zdrcená nevěsta 
okamžitě zrušila svatbu. Chudák teď už 
trochu střízlivý ženich šel do domu své 
nevěsty vysvětlit, že za to nemůže, 
protože si nic nepamatuje. Sotva se však 
objevil na dvoře, tak se na něj vrhnul otec 
nevěsty a tu láhev, 20 let zakopanou 
whisky, milému ženichovi rozbil o hlavu. 

   Tak tady máte dva příběhy, které se 
možná staly a možná taky ne.

Pokud se chcete zapojit do soutěže, 
pošlete nám svůj tip na pravdivost či 
nepravdivost příběhů na email: 

                                            Václav Lešák

hlinka@potiskneme.cz, do předmětu 
napište heslo SOUTĚŽ.

Stalo se ... nestalo ... - s Václavem Lešákem

VEŘEJNÁ 
SBÍRKA 

Podpořte výstavbu nového kůru v kapli sv. Josefa v Telnici.
Spolek pro obnovu památek a kulturních tradic vás prosí o finanční pomoc.

Celková částka na statický projekt a výstavbu je odhadnutá na 350 000,-.
Číslo účtu veřejné sbírky: 6120381319/0800.

NA VÝSTAVBU NOVÉHO KŮRU 

V KAPLI SV. JOSEFA V TELNICI

Stávající zničený kůr
Děkujeme Vám za umožnění výstavby nového



TELNICKÝ ZPRAVODAJ PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO MÍSTA

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

Účel shromaždiště:
SM Telnice je obcí určené místo pro krátkodobé shromažďování jednotlivých složek odpadu a pro odběr použitých výrobků, které patří do režimu 

zpětného odběru. Platí pro převzetí od fyzických nepodnikajících osob (dále jen občan), které mají trvalý pobyt v obci nebo jsou vlastníky 
nemovitostí určených k bydlení nebo rekreaci v obci. Občané jsou povinni dodržovat provozní řád a provozní dobu SM.

Druhy jednotlivých vytříděných složek odpadu, které lze odkládat na SM bez zpoplatnění:
1) Objemný odpad (nábytek rozložený na co nejmenší části, koberce, zbytky dřevěných obalů a podobně)

2) Drobné a ostatní kovy (železný odpad, barevné kovy)
3) Elektrozařízení určené ke zpětnému odběru

4) Baterie a akumulátory 
5) Zářivky a žárovky 

6) Nebezpečný odpad (autobaterie, zbytky barev, lepidla, minerální oleje a tuky, domácí chemikálie, ředidla, rozpouštědla, chemické postřiky, 
obaly těmito látkami znečištěné a to vždy ve zveřejněném termínu 2x ročně.

7) Bioodpad – materiál rostlinného původu ze zahrad, domácností – tráva, ovoce, zelenina, listí, rostliny. Větve zpracované na co nejmenší části.

Druhy jednotlivých vytříděných složek odpadu, které lze odložit na SM za poplatek:
1) Pneumatiky z osobních vozů (s diskem i bez disku) 50,-Kč/ks.

Bezplatně v místech zpětného odběru pneumatik např.:
Zdeněk Kříž, Varvažov 175, Telnice

Europneu, Přestanov 95
Miroslav Klaus, Velké Chvojno 3

STOREX FST, Havířská 366/33, Ústí nad Labem
2) Stavební suť 

a) zarovnaný přívěsný vozík o rozměru 1000 mm x 2500 mm 1 x ročně/nemovitost zdarma. 
b) 1000,- Kč každý další vozík o rozměru 1000 mm x 2500 mm.

Obec svým občanům krátkodobě zapůjčí velkoobjemovou vanu zdarma.

Druhy jednotlivých odpadů, které nelze odkládat na SM:
1) eternit, střešní krytina, lepenka, asfalt

Likvidaci tohoto odpadu si zajistí fyzická osoba sama svozovými společnostmi např:
AVE Ústí nad Labem s.r.o. tel.: 475 316 222, 602 526 719

Václav Jelínek Ústí nad Labem, tel.: 736 152 052, 775 715 715
Marius Pedersen, a.s., tel.: Teplice 417 539 386, Děčín 412 557 03

Technický popis SM:
SM Telnice se nachází za radnicí obce Telnice č.p.84. Areál je osazen kontejnery a nádobami na odběr odpadů dle vytříděných složek. 

Vjezd do areálu je uzavřen bránou.

Organizační zařízení SM:
1) Provoz SM zajišťuje správce areálu. Mimo provozní dobu je areál uzamčen.

2) U vjezdu do areálu SM jsou zveřejněny podmínky pro odběr a ukládání odpadu.
3) Ukládání odpadu je povoleno pouze do určených nádob. Povinností správce je řídit

 ukládání a třídění odpadů do jednotlivých nádob a udržování pořádku a čistoty.
4) Ukládání odpadu bude prováděno přímo občany dle pokynů správce.

5) V prostorách SM je zakázáno použití otevřeného ohně a pálení odpadu.

Technologie převzetí:
1) Občan přivážející odpad zastaví u vjezdu, kde správce zkontroluje přivážený odpad a rozhodne, kam bude uložen, případně zda do dvora nepatří. 

2) Na výzvu správce je občan povinen předložit občanský průkaz k ověření trvalého pobytu v obci a kontrolu z evidence majitelů rekreačních objektů.
3) Při ukládání odpadu musí správce dbát na to, aby nedošlo k poškození vybavení areálu.

4) Při ukládání odpadu do kontejnerů a nádob sleduje správce míru naplnění a dbá na jejich včasnou výměnu.
5) Po uložení odpadu občan neprodleně opustí areál SM.

Vedení evidence:
1) U odpadu, který je zpoplatněný, správce vypíše dodací list a občan stvrdí podpisem správnost údajů, které jsou podkladem pro fakturaci. 

Pro fakturaci předloží občan platný občanský průkaz.

Povinnosti občana při návštěvě SM:
1) Předávat pouze složky komunálního odpadu v souladu s provozním řádem.

2) Dbát pokynů správce SM.
3) Zdržovat se v areálu SM jen po nezbytně nutnou dobu.

4) Nahradit jím způsobenou škodu v areálu SM.

Sběrné místo Obce Telnice (dále jen SM)
Základní údaje: 

1) Umístění: uzavřený areál na p.p.č.1362/5 a 1361/2 oba k.ú. Varvažov u Telnice
2) Provozovatel: Obec Telnice
3) Správce: František Veselý

4) Provozní doba: Pondělí 14:00 - 16:00 hodin a  středa 14:00 - 16:00 hodin
Sobota 9:00 - 11:00 hodin (mimo zimních měsíců)

Tel.: 472 744 923 - Benediktová Mária 
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