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Vážení spoluobčané,
období prázdnin je opět zde, i s časem na další vydání našeho zpravodaje a já bych rád zhodnotil první pololetí
letošního roku a zároveň první půlrok nově zvoleného zastupitelstva. Zastupitelstvo obce již v letošním roce mělo tři
svá jednání, ve kterých jsme museli řešit klasické provozní záležitosti, jako je například výsledek hospodaření, účetní
závěrku, schválení různých věcných břemen či rozpočtová opatření, ale přišly již také některé body programu, při
kterých byla zapotřebí velká diskuse. Témata jako nový jednací řád s možností nahrávání jednání zastupitelstva,
Strategický rozvojový plán, návrh převedení přestupkové agendy pod město Chlumec, vyřazení z pasportu místní
komunikace zabrala při jednání hodně času, ale věřím, že naše rozhodnutí byla správná a přinesou v budoucnu větší
klid a rozvoj v naší obci. Práce zastupitelů není jen jednou za čas přijít na obecní zastupitelstvo, ale podílet se na
dalším rozvoji obce v příslušných výborech a komisích. Myslím, že všechny výbory a komise, jestliže použiji v tomto
období terminologii z vysvědčení, mohu ohodnotit na výbornou. Za což chci všem členům (nejenom zastupitelům)
těchto výborů a komisí poděkovat za jejich dosavadní práci a věřím, že tato spolupráce bude i nadále.
Poděkování patří i organizacím v naší obci, kteří se podílí na pořádání kulturních a společenských akcí. Například
masopust, velikonoční dílničky, turnaj v pétanque, Den záchranářů, Dětský den, Pálení čarodějnic a samozřejmě
všechny plesy jsou všechno akce, kterých se zúčastnilo velké množství lidí, ale zároveň za těmito akcemi stojí lidé,
kteří to museli připravit, zorganizovat a po ukončení akce uklidit. Všem těmto pořadatelům velké díky za Váš přínos
do kulturního dění v naší obci. Dále zde musím také zhodnotit akce, které pro mou osobu byly do dnešní doby velkou
neznámou. Těmito akcemi bylo vítání občánků, či svatba, při kterých jsem rád, že mohu vykonávat funkci starosty
a mít tu čest při těchto akcích být. Myslím, že Anetka, Lukáš, Ondra a Honzík si již dnes z vítání občánků nepamatují
vůbec nic, ale já na 6. 6. 2015 ještě dlouho nezapomenu. To samé byla pro mne zlatá svatba manželů Kratochvílů.
Jsem rád, že jsem měl tu čest být prvním, kdo jim k takovému životnímu jubileu mohl pogratulovat.
Dále bych zde chtěl zhodnotit úspěchy, které se již povedly. Jedním, pro mě velkým úspěchem je navýšení tzv.
„veřejně prospěšných pracovníků“. Toto nejsou pracovníci, kteří jsou odsouzeni k veřejným pracím, ale jsou to
zaměstnanci obce, kteří mají na starosti zkrášlování naší obce. Současný stav těchto zaměstnanců je 14 a i když občas
slýchávám, jak ti mí „vépépáci“ pořád jen sedí a nic nedělají, tak musím říct, že za tu dobu co s nimi spolupracuji, tak
udělali neskutečnou hromadu práce. Vůbec nemluvím o pravidelném sekání trávy v létě, uklízení sněhu v zimě, který
zabere také hromadu času, ale o činnostech, do kterých by se málokdo pustil. Jedním z příkladů je například vyčištění
srázu naproti tzv. pětidomí, rekonstrukce volných bytů, úprava prostranství okolo pomníků, v současnosti oprava
Liboňovské kapličky nebo oprava prostranství před bytovým domem č. 11.
Za největší současný úspěch považuji vstup obce do Místní akční skupiny Labské skály a Národní sítě zdravých měst.
Obě zmiňované organizace jsou pro obec partnerem při získávání dotací. Bohužel se nám zatím žádné finanční
prostředky nepodařilo získat. Není to ale tím, že by obec nevyvíjela žádnou aktivitu, ale rok 2015 je bohužel
zlomovým rokem pro dotační programy Evropské unie, kdy se čeká na případné možné výzvy. V současné době
nezahálíme a připravujeme potřebné podklady na možné projekty, jako je například sportovní areál, rekonstrukce
bytových domů, rekonstrukce kapliček, muzeum, keramická dílna, aj. U všech těchto projektů, které nám zvelebí naši
obec je samozřejmě stále spoluúčast, kterou bude muset obec vzít z obecního rozpočtu. Příjmem obce, který může
ovlivnit každý z nás, jsou finanční prostředky za odvoz tříděného odpadu. Za rok 2014 to v naší obci činilo 54 065,Kč, což mohou být prostředky na zmíněnou spoluúčast nebo volné prostředky na nákup potřebného vybavení, jako je
například nové dětské prolézačky, lavičky, drobné opravy v bytech aj. Jestli Vás tímto mohu požádat o pomoc navýšit
náš obecní rozpočet: PROSÍM TŘIĎTE ODPAD!!!.
Na závěr mi dovolte, abych Vám i Vašim rodinám popřál příjemné prožití dovolených a všem dětem pěkné prázdniny
bez úrazů.
Ing. Jan Doubrava
starosta obce

3|Stránka

ZPRAVODAJ

V únoru letošního roku byl pár desítkami občanů Telnice a Varvažova založen Spolek pro obnovu památek
a podporu kulturních tradic obce Telnice. Rád bych Vás jako předseda tohoto spolku informoval o našich
záměrech, cílech a hlavní náplni činnosti.
Jak už název napovídá, naším hlavním cílem je postupná oprava kulturních památek, nacházejících se
v katastru naší obce. V první řadě se jedná o kostel sv. Josefa, dále kapličky ve Varvažově a Liboňově, kříž
u Staré pošty, pomník padlým vojákům v 1. světové válce pod kostelem, konírny na Staré poště. Stav
většiny jmenovaných staveb je velmi špatný, proto se společně s představiteli obce budeme snažit sehnat
finance na jejich sanaci, respektive pozdější rekonstrukci do stavu, kdy by se tyto památky dokumentující
historii obce staly opět přístupnými všem zájemcům, případně aby k nám přilákaly turisty a staly se
dominantami obce. Pro naplnění tohoto cíle chceme využít dotačních titulů, o které máme jako nezisková
organizace možnost zažádat, dále též darů sponzorů, v neposlední řadě navážeme kontakt s bývalými
obyvateli Telnice žijícími v zahraničí s cílem požádat je o příspěvek na opravu některých památek.
Vzhledem k již popisovanému stavu památek a předpokládané finanční náročnosti se nejedná o cíl, který
může být splněn v dohledné době, čehož jsme si všichni vědomi. Přesto se budeme snažit ho postupně
naplňovat, vždyť péče o památky je vizitkou celé obce.
Kulturní život v obci je druhým tématem, kterému se Spolek věnuje. S radostí mohu napsat, že zájem o námi
pořádané Velikonoční dílničky, ve spolupráci s obcí konaný Turnaj v Pétanque či Pohádkový les pro děti
k jejich svátku byly hojně navštěvované a širokou veřejností velmi dobře hodnocené akce. Rádi budeme
v podobných věcech pokračovat s cílem rozšířit nabídku kulturních akcí pro všechny věkové kategorie
občanů.
Poslední (nikoliv významem) aktivitou telnického spolku je navázání kontaktu s bývalými občany obce,
vysídlenými po roce 1945, případně žijícími v zahraničí po emigraci v období socialismu. Chceme se
pokusit od těchto lidí a krajanských spolků získat archivní materiály z historie obce, např. staré fotografie,
jejichž kopie bychom rádi archivovali a postupně vytvořili co nejširší obrazový a dokumentační archiv obce.
Jak vidíte, zajímavé práce nás čeká víc než dost. Nejsme uzavřenou organizací, rádi mezi sebou přivítáme
zájemce o činnost ve Spolku, nebo jen sympatizanty či donátory. Na stránce
https://www.facebook.com/spolektelnice chystáme pro zájemce veškeré informace o činnosti spolku,
kontakty a další zajímavé informace, fotky a odkazy. Podívejte se, přidejte se k nám.
Jan Holub

PLYNOVÉ DOMEČKY
Na žádost občanů, kteří mají plynové domečky zejména u silnice
a dvířka jsou po létech, i přes údržbu, značně zkorodovaná, obec
zjišťovala možnosti výměny.
Originál celé kovové vestavby do domečku stojí cca 5.000,-Kč (nelze
koupit pouze dvířka). Proto jsme oslovili výrobce plastového zboží.
Vzorek plastových dvířek je k vidění v kanceláři radnice.
Cena:
Dvířka včetně zámku
450,-Kč
Dvířka včetně zámku a rámu
810,-Kč
Zájemci si mohou jednu z možností objednat na tel. 472 744 923
u paní Konečné
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Jen těžko byste v Česku hledali město nebo obec, která by neměla alespoň jedno malé dětské hřiště nebo
sportoviště. Dětská hřiště jsou totiž jakousi již "běžnou součástí". Zastupitelé obcí, kteří výstavbu hřišť
podporují, dávají jasný signál svým voličům, že jim záleží na vyrůstající mladé generaci. Častokrát se však
setkávají s nedostatkem vhodného, volného a dostatečně velkého prostoru nutného pro realizaci dětského
hřiště.
Žhavým tématem v naší obci je i dětské hřiště. Obec Telnice taková hřiště má, ale bohužel staré dětské hřiště
za poslední roky nezaznamenalo žádné významné změny či modernizace (nepočítáme-li nákup houpačky
a dřevěných domečků provedený bez jakýchkoliv předchozích konzultací s rodiči místních dětí). Nákup byl
bohužel unáhlený a prvky, které se nakoupily, jsou pro veřejné hřiště nevhodné. Nebezpečí úrazu, pádu aj.
A to jsou od roku 2009 určené normy EU, jak správně mají veřejná dětská hřiště vypadat. Naše hřiště
bohužel nesplňují ani minimální podmínku, např. dětské hřiště naproti panelovému domu. Jsou zde
houpačky, které nesplňují ani základní normy a jsou pouze pro domácí vyžití. Nehledě na to, že jsou určeny
pro děti s malou hmotností. Není zde ani žádný provozní řád, který na to upozorní. Ani snad raději nebudu
psát o pískovišti, které je naprosto nevyhovující. Nikdy v tomto pískovišti neproběhla snad ani výměna
písku, což ukládá EU. I písek v pískovišti musí být certifikovaný. Není to obyčejný písek. Poklop, který
toto pískoviště má, je podle mého nebezpečný a plní pouze účel zakrytí písku. Domeček, který zde je, už je
v takovém stavu, že pustit na něj dítě, je velký risk. Ale doba je jiná a EU kouká na bezpečnost dětí. A tím
vznikl velký problém nejen pro malé obce, jelikož jsou normy opravdu přísné. Obec jako provozovatel musí
mít hřiště v naprostém pořádku a tím vznikl problém s nákupem prvků na hřiště, jelikož tyto prvky jsou
cenově úplně jinde. A tím, že se neřešila žádná norma už dříve, musí nynější zastupitelstvo řešit i tento
problém, který nyní zatíží obecní pokladnu, jelikož se musí postupně vyměnit všechny stávající prvky
na hřištích. Jako velmi nebezpečný prvek je podle norem uváděn například dětský kolotoč na hřišti a
u starého kina.
Můj zájem o místní dětské hřiště nastal až po narození naší dcery Elišky a syna Pavla, kde jsem postupně
zjišťovala, že vyžití pro takové malé děti tady není. Takže vždy proběhla procházka směrem do lesa a nic
víc. Pokud bych neměla zahradu, kam jsem mohla pár prvků na hraní koupit , nevím, co bych s nimi celé
dny dělala. Bohužel to mělo i dopad na to, že děti se nemohly sejít na hřišti a vydovádět se spolu a maminky
si popovídat. Bylo to o tom, že každý je na svém písečku. Když jsem se o tento problém začínala zajímat,
připojilo se více rodičů a naší žádosti bylo po nějakém delším čase vyhověno. Postavilo se hřiště naproti
panelovému domu. Bohužel to vše trvalo delší dobu a děti povyrostly. Jaké bylo překvapení, když jsem
přišla s dětmi na hřiště a viděla jsem houpačku, na kterou už pomalu ani dcera nemohla, protože je určena
pro malé děti do věku tak pěti let. Na hřišti jsem i tak vydržela hodinku. Ten den bylo opravdu teplo
a slunečno, nedalo se tam vydržet, protože se nebylo ani kam ukrýt před sluncem, takže celkem z naší strany
bylo hřiště využito maximálně třikrát. Dnes jsou děti starší a zjišťujeme, že už jen zahrada nám nestačí. Děti
se chtějí vidět i po škole a o prázdninách. Bohužel tyto starší děti nemají možnost se sejít už vůbec, protože
prostě není kde. Na hřiště před panelákem jsou už velké a jedině co mohou, je si jít sednou na velké hřiště,
ale děti potřebují akci a ne jen posedávat. Přeci toho nechceme moc, chceme jen pro své děti místo, kde se
mohou sejít a pohrát si a tím i místo, kde se mohou sejít i rodiče. Tím se podle mého upevní i vtahy mezi
lidmi v obci. Každý rodič si rád půjde posedět na místo, kde ví, že si jeho dítko bude hrát na bezpečném
hřišti a on si v klidu popovídá. Teď to vypadá, že půlka vesnice nezná ani tu druhou půlku, protože mezi
námi máme nové občany a ani ty nemají možnost se kde seznámit, protože takové místo zde prostě není.
A o vše by vyřešilo právě toto hřiště.
Také proto jsem se rozhodla u nynějšího vedení obce vznést dotaz, týkající se možnosti rekonstrukce
dětského hřiště a rozšíření jeho vybavení. K mému údivu mi bylo velice brzy vyhověno, s tím, že jsem
dostala jako zaměstnanec obecního úřadu na starost řešit tuto problematiku dětských hřišť. Přeci jen jsem
máma od dětí a vím, co děti na takových hřištích potřebují a chtějí. Můžeme dát jako rodiče hlavy
dohromady a začít přemýšlet na rekonstrukci, co by bylo pro děti to nejlepší. Je jasné, že tím zatížíme
obecní pokladnu, a proto tyto hřiště začneme dělat postupně. Jako první můj návrh bylo umístění dětské
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sestavy takzvaného domečku s klouzačkou na place u školky, kde byl do dnešního dne domeček, který už se
bohužel rozpadl. Tento domeček byl hojně využívám dětmi, kteří odcházejí s rodiči ze školky. Rodiče stojí
a povídají si a děti se ještě vyřádí. Prohlédla jsem několik internetových stránek s firmami, které tyto sestavy
mají a dostala jsem i několik nabídek. Mezi nimi byla i nabídka místního podnikatele, který se tímto zabývá.
Nabídka od něj byla pro obec velmi zajímavá a byla ráda, že tím může podpořit i místní podnikatele, a proto
budeme mít tuto první sestavu vyrobenou od místního živnostníka. A tak se dočkáme v brzké době nového
domečku se skluzavkou a houpačkami u školky a bude veřejně přístupný i pro místní děti.
Jako druhý v pořadí bude rekonstrukce dětského hřiště u panelového domu. Velmi důležité je správně
takové hřiště rozvrhnout. Podle uvedených norem je velmi důležitá dopadová plocha a plocha bezpečné
zóny. Určité herní prvky musí být zakotveny a pod nimi musí být písek, štěrk, kůra. Jiné prvky zase vyžadují
udržovaný trávník. Bezpečná zóna je zóna, kde nesmí být nainstalován další herní prvek, proto není možné
nakoupit velké množství herních prvků na hřiště před panelovým domem a nemůžeme tak bohužel vyhovět
všem věkovým skupinám. Ale můžeme tak zajistit koupení herních prvků, které budou plně splňovat tyto
normy a budou pro naše děti bezpečné. Vedení obce jsem již předložila návrh na jeho novou podobu. Hřiště
bude konstruováno pro děti od 3-14 let. V současné době už spolupracujeme i s projektantem, který nám
dělá studii na velký sportovní areál, který bude přizpůsoben i pro ty starší děti a mládež. Areál bude větších
rozměrů a tak bude zde možné umístit větší množství herních prvků, jako jsou lanovkové prvky, pyramidy
a jiné. Určitě myslíme i na starší generaci a chtěli bychom zde vytvořit i koutek s venkovními posilovacími
stroji a bude zde i místo na odpočinek. Tento areál by mohl vyrůst za fotbalovým hřištěm. Ten ale musí
vzniknout z velké části z dotace, o kterou bude muset vedení obce žádat. Po dokončení areálu by se mohlo
vyhradit dětské hřiště u panelového domu pro ty nejmenší děti do 6 ti let, kdy je nutný u těchto dětí dozor
alespoň jednoho z rodičů. Všechna hřiště budou udržována a pravidelně ošetřována.
Netvrdím, že obec musí postavit hřiště snů v průběhu jednoho roku, ale jednotlivé prvky se mohou kupovat
průběžně a postupně tak docílit, aby se opět ozýval dětský křik a smích z dětských hřišť.

Martina Čepelová
referent obce
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Velice si vážím toho, že mohu oslovit občany naší obce a seznámit je s kroky Cesty změny (dále jen CZ)
po loňských volbách.
Uplynulo téměř 8 měsíců od chvíle, kdy Cesta změny převzala díky naším voličům, odpovědnost za vedení
obce. Vůči spoluobčanům cítím jako povinnost a nutnost podělit se o plnění programu Cesty změny.
Cesta změny deklarovala spravedlivý přístup ke spoluobčanům a v souvislosti s tímto bodem musím
pochválit lídra kandidátky a starostu Honzu Doubravu.
Poznali jsme se přibližně půl roku před volbami a musím uznat, že mne mimo jiné právě svým pozitivním
a „rovným“ přístupem ke spoluobčanům stále příjemně překvapuje.
A nyní k jednotlivým bodům programu
CZ měla v programu ekonomický růst obce
-

zde je důležité zdůraznit, že na rozdíl od svých předchůdců dokáže současný starosta velmi dobře zúročit své
ekonomické vzdělání.
cením si toho, že si Honza Doubrava dobrovolně snížil měsíční finanční příspěvek na provoz vozidla, jehož
dosavadní výše byla nepřiměřená.
byly zrušeny dosavadní nepříliš výhodné smlouvy a nastaveny lepší podmínky pro využívání mobilního operátora
a tiskárny na obci
Na podnět zástupců CZ a starosty byly schváleny průhlednější podmínky pro schvalování investičních akcí.
Podařilo se nám získat více pracovních míst pro pracovníky veřejně prospěšných prací a byly provedeny kroky,
aby počtu pracovníků odpovídalo také penzum odvedené práce.
Po převzetí nepříliš výhodně úročeného úvěru navázaného na konkrétní investiční akce pokračujeme, přes
zjištěné technické nesrovnalosti a problémy, v realizaci rekonstrukcí obecních domů.

CZ prosazuje rekonstrukci, popř. realizaci dalších dětských hřišť a sportovišť
- v současnosti je realizováno dovybavení stávajících hřišť.
- stávající hřiště bude nutné přestavět tak, aby vyhovovala bezpečnostním normám. I „dětský koutek“
postavený na poslední chvíli těsně před volbami (spodní část Varvažova – U „kina“), který postrádá
technické náležitosti odpovídající legislativě.
- Připravujeme studii proveditelnosti na sportovní areál vedle fotbalového hřiště
CZ plánuje vytvoření místa pro oddych a setkávání občanů zvelebením středu v okolí železniční
stanice
- vedení obce je v jednání s majiteli příslušných pozemků – snaha získání pozemků koupí či pronájmem
je prvním krokem pro vytvoření kulturně vypadajícího středu obce
- následovat bude architektonický záměr, studie proveditelnosti, získání dotační podpory. Dle výše
podpory a stavu finančních možností obce bude stanoven termín realizace
- Pro realizaci dokumentace je obec účastníkem dotační soutěže
CZ prosazuje zajištění dopravní bezpečnosti v obci
- přípravou realizace chodníku od „Zeleného stromu“ ke kostelu
- úpravou prostoru za potokem u „pětidomí“ na parkovací plochy
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CZ podporuje kulturní život v obci
- především vznikem a aktivitami Spolku pro obnovu památek a podporu kulturních tradic a samozřejmě
spoluprací s obcí, hasiči apod.
CZ vždy upozorňovala (a to i v minulém volebním období – bohužel dlouho marně) na potřebu mít
plán rozvoje obce
-

-

po náročných jednáních a schůzkách CZ jsme přepracovali, a nakonec byl schválen a vydán, dokument
„Strategický plán rozvoje obce“.
Tento dokument obsahuje to, co chceme v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu v obci
vybudovat, vylepšit, zrekonstruovat….
Zároveň se jedná o dokument potřebný pro získávání dotačních titulů
cíle strategického plánu jsou samozřejmě v souladu s programem Cesty změny

Co obsahuje náš strategický plán?
tvorbu územního plánu
- k velkému územnímu plánu obec směřuje (nový bude muset být zpracován do r. 2020)
dotační tituly
- obec se stala členem sdružení Mas Labské skály a Národní sítě zdravých měst, které pomáhají získávat
dotace (Sportovní areál, Keramická dílna, projekt Muzeum, zateplení a celková rekonstrukce bytových
domů a již zmíněný „střed obce“)
- naší maximální snahou bude získat standardní dotační tituly (např. Zelenou úsporám v r. 2016)
propagaci obce
- kulturními akcemi (viz. Spolek pro obnovu památek a kulturních tradic, kulturní komise obce, hasiči)
- k propagaci patří i drobnosti jako jsou oblíbené turistické známky obce
- nový vzhled a častější aktualizace webových stránek a vytvoření facebookových stránek
péči o památky a kulturní dědictví
- spolu s obcí začíná významně spolupracovat (výše zmíněný)nově vzniklý Spolek.
Již byl
spolupořadatelem několika úspěšných akcí. Další aktivity spolku jsou navázány na, jak z názvu vyplývá,
obnovu památek obce (V rubrice Spolku - J. Holub, J. Bureš)
novou koncepci shromažďování odpadů, sběrného místa
- sběrné místo (sběrný dvůr) je nutné vybudovat v jiných prostorách – stávající je svoji polohou nevhodné
- nově se skládkuje bioodpad na sběrném místě
- plánujeme rozmístění sběrných nádob na vhodná místa
Bezbariérový obecní úřad
- spojujeme přímo s řešením tzv. knedlíkárny, jejíž stav je dlouhodobě neřešený a doslova tristní
CZ se zavázala také řešením parkování kamionů v obci. Situace, kdy byl Varvažov doslova okupován
kamiony, se stávala kritickou. Na řidiče kamionů neplatí žádné zákazové značky. Prosadili jsme, přes odpor
opozice, aby se tato situace začala lepšit – podařilo se nám převést prostor naproti pomníkům na plochu
ostatní a zahradit ji. Je to první krok, a další budou následovat.
CZ si zadala mnoho úkolů, o jejich plnění se snaží od prvních povolebních okamžiků.
Tomu, že máme možnost aktivně řešit problematiku obce, vděčíme vám spoluobčanům, kteří jste nám to
umožnili svoji přízní.
za CZ Martin Hřebík

CZECH POINT na radnici funguje
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. 472744923.
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Máme tu konec června a tím konec i toho našeho
soutěžního roku.
Jak jsem se již zmínila v minulém čísle Zpravodaje,
v lednu jsme uspořádali „Hasičskou lyžovačku“ pro
naše děti. Konala se na Zadní Telnici v chatě U
vleku, kde jsme zažili spoustu legrace, pořádně jsme
si zalyžovali a nechyběly ani hry a soutěže.
Další akcí byl Zimní sraz, který se konal v Povrlech.
Děti zde určovaly stopy zvířat, plody a listy stromů,
ohně, vzdálenost, překonávaly lanovou lávku,
zatloukaly hřebíky a nechyběl ani slalom žebříkem a
plastika, kterou musí děti vyrobit z přírodních
materiálů.
Počasí nám toto jaro moc nepřálo, paní Zima
nechtěla odevzdat své žezlo a my jsme byli nuceni
trávit většinu času v klubovně a těšili se, až
vyběhneme
zase
na
hřiště.

V dubnu se konečně počasí umoudřilo a my začali
trénovat. Přeci jenom, závody se kvapem blížili.
Začátkem dubna se konaly již tradičně Odborky a
Božtěšický dvojboj v Božtěšicích. Děti tu složily
odborné zkoušky z Preventisty, Strojníka,
Kronikáře, Velitele a Cvičitele. Nejen, že jsme byli
úspěšní v odborných zkouškách, ale přivezli jsme si
i medaile. Druhý den jsme se zúčastnili Semináře
dorostu v Lhenicích. Své zkušenosti nám tam
předali Martin Vlček, Markéta Čulíková a Tomáš
Vlček, kteří jsou reprezentanty ČR v požárním
sportu. Tohoto tréninku se zúčastnil nejen náš
dorost,
ale
i
někteří
ze
starších.
Na konci dubna se konal Pohár starosty SDH
Chabařovice, kde se soutěžilo v disciplíně –
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požární útok. Byl to pro nás spíš takový ostrý
trénink. Vzhledem tomu, že jsme neměli tolik
natrénováno umístění nebylo takové, jak jsme byli
zvyklí.
Hned druhý den se u nás na Telnici konal Samovar
2014, který byl přesunut kvůli nepřízni počasí z
minulého roku na duben 2015. Mladší se umístily na
krásném druhém místě a starší na místě čtvrtém.
3. května 2015 jsme se s dětmi zúčastnili Dne
záchranářů, který se konal u nás na Telnici. Mladší i
starší zde předvedly útok na hořící domeček a naše
přípravka útok se džberovkami na kuželky. Byly zde
k vidění i ukázky drážních hasičů na únik
chemických látek a HZS Petrovice s naší
výjezdovou jednotkou předvedli vyprošťování z
havarovaného vozu a jeho následné hašení. Byl to
skvěle prožitý den, který se líbil myslím, nejen nám.
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Tak jako minulý rok, i tento letošní se účastníme
soutěže STIMAX CUP 2015 (běhá se zde 60m a
100m s překážkami), který se letos skládá z pěti kol
a to 3. 5. 2015 v Lhenicích, 6. 6. 2015 v Žatci, 21. 6.
2015 v Ústí nad Labem, 6. 9. 2015 v Chomutově a
poslední kolo a i kolo finálové proběhne 26. 9. 2015
v Krupce.

Většinu našich tréninků jsme věnovali na
nejdůležitější závod letošní sezóny a to Závěr Hry
Plamen a Memoriál J. Rohleny, který se konal
koncem května ve Svádově. Mladší se umístily na
krásném druhém místě, starší se držely také na
druhém místě, ale nepovedl se jim požární útok a
propadly se na čtvrté místo. Byly z toho velice
zklamány. Na Memoriálu J. Rohleny si zaběhaly jak
mladší tak i starší a někteří z nich si přivezli krásná
umístění. Za mladší to byly: Patrik Zoula (2. místo),
Eliška Čepelová (8. místo), Domča Šustrová (10.
místo) a Radim Böhm (17. místo) a za starší: Lucka
Ajmová (1. místo), Anička Burešová (3. místo),
Luky Čečrle (1. místo), Pavel Hradecký (6. místo),

Marek Kopřiva (10. místo) a Aleš Kopřiva (12.
místo).
Ale ani naše Přípravka nelenila, jejich vedoucí
Kačka Šustrová a Danka Slavková s nimi pilně
trénovaly. V květnu měly Plamínek, kterého se
účastnily všechny školky z okresu Ústí nad Labem a

ZPRAVODAJ
přivezly si 19. místo. Další závody měly společně s
námi na konci května a odtud si přivezly 9. a 13.
místo v družstvech a v běhu na 40m s překážkami se
za dívky umístily: Košťáková Adéla (3. místo),
Válková Veronika (5. místo), Prokopcová Marie (8.
místo), Vysoká Veronika (12. místo) a Vysoká
Tereza (15. místo). Za chlapce to byl Vospálek Petr,
který se umístil na 21. místě.
I dorost měl své ukončení sezóny a tou byly závody
v Požárním sportu, které se konaly 30. května 2015
ve Svádově. V
mladší kategorii
soutěžila
Iva
Zajanová, která
se umístila na 3.
místě a ve starší
kategorii
soutěžila Adéla
Bartošová
(3.
místo) a Terka
Hůlková, která se
umístila na 1.
místě
a
postoupila
do
krajského kola.
To se konalo 20.
6.
2015
v
Telcích, kde se
umístila
na
prvním místě a
postoupila na Mistrovství ČR v požárním sportu
dorostu, které se letos koná v Praze a to 11. - 12. 7.
2015. Držíme jí pěstičky ;o)
Naší letošní sezónu ukončíme Soustředěním MH
Telnice, které se koná 12. -17. 7. 2015 na našem
telnickém hřišti. Čeká nás spousta zábavy, her, ale i
tréninků a na konec to nejlepší - pěkný výlet.
Hana Hůlková
Vedoucí MH Telnice

V publikaci o historii obce Telnice, Liboňova a Varvažova vydané naší obcí se čtenář dočte, že na
Varvažově nedaleko pruského pomníku stával kamenný kříž,
který nechal v roce 1808 na svém pozemku postavit sedlák Franz
Hanschel. Kříž byl během bitev u Chlumce a Varvažova poškozen
a povalen. V roce 1817 byl znovu obnoven, avšak bez oprav stop
po střelách. Kříž zcela zmizel v 70. letech 20. století, kdy do něj
najel traktor.
Před několika lety objevili členové rybářského svazu
z Varvažova, při čištění strže za bistrem Bažina, několik
kamenných bloků. Jelikož nebyl známý žádný dochovaný snímek
kříže z Varvažova, všichni se domnívali, že se jedná o zbytky
pomníku majora Rödera, pobočníka generála Kleista. Major
Röder padl poblíž a to 30. srpna 1813, když vedl útok pruské jízdy
proti Francouzům.
Teprve nedávno se mi podařilo získat několik fotografií
varvažovského kamenného kříže před jeho zbouráním a tak jsem
mohl identifikovat kamenné bloky za Bažinou. Byla nalezena část
památky, která jako jedna z mála byla součástí naší obce již před
rokem 1813 a válečné události přečkala.
Tím věci nabrali další rychlejší průběh. Po jednání s ústeckými
památkáři se obci podařilo získat kladné vyjádření k úmyslu
obnovení kříže, jakožto dalšího památníku bitvy. Tak jsem
jménem Spolku vojenské historie Ústí nad Labem (SVH Ústí n.L.), který navázal spolupráci s obcí Telnice
a Spolkem pro obnovu památek a podporu kulturních tradic obce Telnice, v březnu 2015 požádal opříspěvek
na obnovu kříže ústeckou komunitní nadaci. Bohužel z důvodu velkého počtu žádostí o příspěvek a malého
množství finančních prostředků v nadaci byly komisí upřednostněny jiné projekty. Avšak SVH Ústí n.L. a
Spolek pro obnovu památek a podporu kulturních tradic obce Telnice své úsilí nevzdávají.
Hledáme příspěvek na obnovení kříže z jiných zdrojů.
Spolek pro obnovu památek a podporu kulturních tradic obce Telnice si dal jako jeden z dalších cílů
získat prostředky pro obnovení památníku majora von Rödera, i když tento stál v prostoru pod dnešní
benzínovou stanicí u dálnice. Pomník byl odstraněn v 70. letech 20. století z důvodu těžby.
Zde se může naskytnout otázka, proč obnovovat něco co je zaniklé a s naší dobou nemá zdánlivě nic
společného. Osobně se domnívám, že tyto drobné památky do naší krajiny či obce patří. Připomínají
události, které se zde staly a mohou být i jedním z cílů turistů přicházejících do naší obce. Existuje málo
míst, která se význačně zapsala do dějin a ovlivnila život následujících generací, či vývoj společnosti. Právě
bitva, která se v našem katastru odehrála, je takovou událostí. Jiná města a obce umí těžit z těchto
historických skutečností ke svému rozvoji, vzniku pracovních míst či podpoře místní ekonomiky a tak mě
napadá proč i naše obec, by nemohla mít ze své historie prospěch.
Obnova těchto dvou památek je prvním krokem k obnově a důstojnému využití většiny
pamětihodností naší obce (Staré pošty, kapliček, kostela, milníku a dalších pomníčků v okolí). Památkářům
jsme kromě návrhu na znovupostavení varvažovského kříže předložili i záměr rekonstrukce hospodářských
budov na Staré poště a rovněž dostavbu odstraněných stavení v zadní části objektu s následným využitím
celého areálu pro stálou expozici z historie našich obcí a okolí. Tento proces, však není otázkou týdnů či
měsíců. Jedná se spíše o léta, avšak právě schválené operační programy z evropských fondů tomuto záměru
nahrávají. Obec ve spolupráci s ŘSD pracuje na studii, přestavby křižovatky u Staré Pošty jakožto
příjemnějšího vstupu do obce a následném umístění kopie milníku, který zde stál ještě kolem roku 1920,
zpět do jejího středu.
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Již více než 20 let jsem členem Spolku vojenské historie v Ústí nad Labem, který se účastní
vzpomínkových akcí z období sedmileté války a napoleonských válek a to jak doma tak i po Evropě.
Z vlastní zkušenosti tak mohu potvrdit, jak si jinde váží památek zanechaných předky a toto dědictví dokáží
využít k podpoře turistického ruchu, který se nejen v Evropě stává téměř „ průmyslovým“ odvětvím.
V souvislosti s připomínkovými akcemi stávající památky nejen udržují, ale instalují nové pomníčky, desky
k lepšímu zmapování a pochopení historické události.
V době od 16. do 21. června jsem měl možnost účastnit se 200. výročí bitvy u Waterloo. U Waterloo
na farmě Hougoumont dne 17. června 2015 odhalil nový pomník britským vojákům padlým v bitvě osobně
princ Charles.
Nedovolím si srovnávat význam bitvy u Waterloo s „naší“ bitvou, ale cíl akcí by měl být stejný –
ukázat zajímavé místo, přilákat turisty a tímto i podpořit místní ekonomiku - zatímco do Waterloo během
víkendu zavítali statisíce návštěvníků z celého světa, u nás se zastaví jen projíždějící turista ze Saska.
V příležitosti 200. výročí bitvy u Waterloo zde bylo otevřeno i nové muzeum, avšak velmi citlivě
zakomponované do krajiny a propojené se stávajícími památkami ( panoramou bitvy a Lví horou).
Z pohledu nejen České republiky, ale i Evropy je nutné se do budoucna zaměřit na turistický ruch.
Naše obec nemá podmínky pro výstavbu průmyslových zón a rovněž stavební boom, který nechal vzniknout
satelitním čtvrtím je již za námi, tak jediné co můžeme nabídnout a z čeho můžeme do budoucna těžit je
historie obce, památky v ní a podpora turistického ruchu.
Jiří Bureš
místopředseda Spolku vojenské historie Ústí nad Labem a člen Spolku pro obnovu památek
a podporu kulturních tradic obce Telnice
Foto
1. Nové muzeum bitvy u Waterloo
2. Odhalení památníku princem Charlesem 17. 6. 2015
3. Nový památník britským vojákům na farmě Hougoumont
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Jednotka SDH Telnice informuje:

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

10. 1. 2015 – Požár – Strážky, Kamenice, Dělouš – stoh balíkového sena
14. 2. 2015 – Technická pomoc – zadní Telnice točna – spadlý strom na komunikaci.
21. 2. 2015 – Požár – Krásný Les, Větrov – automobilové vozidlo – dodávka.
28. 3. 2015 – Požár – Dělouš, Jedlová hora - stoh balíkového sena.
30. 3. 2015 – Technická pomoc – Telnice 86 – dva spadlé stromy přes komunikaci.
5. 4. 2015 – Technická pomoc – Telnice na Nakléřov – spadlý strom v brzdném retardéru.
5. 6. 2015 – Požár – Podhoří, Všebořice – lesní porost.
6. 6. 2015 – Požár – Telnice směr Nakléřov – lesní porost.
4. 6. 2015 – činnost pro obec – oplach napadených stromů.

Ve zkratce naše činnost:
28. 2. 2015 proběhlo celodenní školení výjezdové jednotky, někteří si
vyzkoušeli OL2 protižárový oblek.
Ve dnech 20. - 22. 5. 2015. absolvovali Miroslav Lacina a Robert Böhm
školení a poradu velitelů.
17. 6. 2015
proběhl výcvik jednotek SDH obcí na letišti v Podhoří, Všebořice,
hašení lesních požárů za pomocí vrtulníku.

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

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
Za jednotku SDH Tenice: VJ Miroslav Lacina
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SDH Telnice informuje:

Tak šel čas: V únoru jsme tradičně pořádali hasičský taneček, na kterém proběhlo pasování člena při
dovršení do dospěláckého věku Františka Kopřivu. K tanci nám hrála skupina Tatrmani, která nás
nenechala sedět do ranních hodin. Všichni jsme si to užily plnými doušky.
21. 2. 2015 Pasování Františka Kopřivy, Hasičský taneček

V dubnu jsme jako každý rok pomohli s uspořádáním čarodějnic, které se nám
vydařily, a počasí nám také přálo. Jídla a pití byl dostatek a o zábavu nebyla
nouze.
9. 5. 2015 jsme byli na soutěži Floriánovy putýnky v Chlumci.
16. 5. 2015 jsme byli v Ryjicích, kde se pořádal útok od vozidla.
13. 6. 2015 jsme byli s technikou na oslavách 115. výročí založení SDH Ryjice.
31. 5. 2015 pro naše ratolesti jsme pomáhali s dětským dnem.

PS TOHATSU FIRE CUP Ústeckého kraje- kategorie II. dospělí
2. 5. 2015
I. kolo Vroutek – se umístily na 3. místě
10. 5. 2015 II. kolo Bechlín – se umístily na 4. místě
7. 6. 2015
III. kolo Most – se umístily na 6. místě
- v celkovém hodnocení po 3 kolech je Telnice na 3. místě
z 10 zúčastněných.
Na závěr bych Vás chtěl pozvat na naši akci III.
Ročníku Memoriálu Pavla Doubravy, který se koná dne 3.
10. 2015 od 9:00 h. na Oprámu Varvažov.
Blíží se čas prázdnin a dovolených tak Vám Všem za
SDH Telnice přeji hodně sluníčka a pohody, co nejméně
starostí a v první řadě šťastného návratu domů a bez
úrazů.
Zde si můžete prohlédnout naše stránky
http://www.sdhtelnice.estranky.cz/ nebo na http://www.obectelnice.cz/ - Organizace v obci - SDH Telnice
Za SDH Telnice Miroslav Lacina
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Přivítali jsme nové občánky:
Tomáše Viletu
Richarda Poce
Janu Hammerovou
Anežku a Štěpánku Křídlovi

Ondřeje Nováka
Lukáše a Anetu Bělinovi
Jana Hosze

V první polovině roku oslavili svá životní
výročí tito jubilanti:
Poustková Jiřina
Stukheil František
Śittnerová Dagmar
Kejzlar Zdeněk
Vágner František
Šindelářová Hana
Antonová Věra
Kratochvíl Karel
Vedral Jiří
Štefanová Květoslava
Škultéty Pavel
Fryčová Hana

Koudelková Helena
Němec Jaroslav
Tichý Pavel
Douša Jaroslav
Kernerová Irena
Kucik Ivan
Kolísková Alena
Zemanová Ludmila
Černovský Zdeněk
Dlasková Daniela
Novotný František
Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme pevné zdraví

Navždy nás opustili:
Doležalová Marie
Trhlínová Jitka
Mazánek Martin

Koudelková Jindřiška
Chrastilová Růžena

Všem pozůstalým upřímnou soustrast

za sociální komisi
Mužíková Miloslava
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Na tradičním letním setkání seniorů na sále restaurace
U Zeleného stromu v úterý 16. 6. 2015 zazněly tóny
k tanci, kdy jako vždy hrála Kapela O.L.I.. Věříme, že
jste prožili příjemný večer a skvěle se bavili.
Přejeme všem spoluobčanům příjemně strávenou
dovolenou, plnou pohody a sluníčka.

za sociální komisi
Mužíková Miloslava

Na podzim roku 2014 byl oficiálně založen Nohejbalový klub Telnice.
Neoficiálně klub funguje již několik let. Jeho podzimní registrace nebyla
náhodná, jelikož od letošního května se klub přihlásil do soutěže okresního
přeboru. Aktuálně je odehraná polovina všech zápasů a můžeme říci, že hráči
špatné jméno naší obci rozhodně nedělají. Zatím s přehledem hájí šestou příčku
v tabulce a drží krok s aktuálním vedoucím Spartak Boletice. Bohužel v naší
obci není hřiště, které by splňovalo normy ČSN pro hru nohejbalu, a tak se náš
domácí kurt nachází v nedalekých Chabařovicích. Přijďte nás někdy podpořit
na zápas. Sledujte informace na https://www.facebook.com/nktelnice
Aktuální soupiska týmu:
Jméno
Lukáš Džurban
Milan Džurban
Milan Molzký
Milan Žinžur
Jiří Vácha
Robert Breindl
Jaroslav Levý
Jan Černý
Petra Procházková
Michaela Procházková
Martin Trubák
Jan Matiáš

Pozice
Nahrávač, Smečař, Univerzál
Nahrávač, Polař, Univerzál
Polař, Nahrávač, Univerzál
Blokař, Smečař, Univerzál
Smečař, Nahrávač, Univerzál
Blokař, Smečař, Univerzál
Smečař, Polař, Univerzál
Smečař, Polař, Univerzál
Polař, Nahrávač, Univerzál
Polař, Nahrávač, Univerzál
Smečař, Blokař, Nahrávač, Polař, Univerzál
Smečař, Univerzál

Funkce
Trenér
Pokladník
Údržbář hřiště

Údržbář hřiště
Náhradník
Náhradník
Náhradník
Náhradník
Kapitán
Za NK Telnice Jan Matiáš
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Než jsme se nadáli, přišel konec dalšího školního roku. Naposledy jsem Vám vyprávěl o tom, jak do
školky přišli noví kamarádi a teď se s námi ti největší loučí a po prázdninách je čeká velká škola. Je
k nevíře, kolik jsme toho s dětmi stihli prožít.
Pro děti jsem si s kamarády
skřítky připravil spoustu akcí
přímo ve školce. Byl to třeba den
veselých
sněhuláčků,
ptačí
tvoření,
probouzení
jara
s Jarníčkem, zahradníčkův den
anebo den, kdy se s Letníčkem
vypravily na safari. Víte, jak
jsem se lekl, když byla školka
plná zeber a lvů? Taková zvířata
jsem z lesa neznal.
Děti však nezažívají zajímavé
věci jen se mnou, jindy jsem já
celý překvapený z toho, co se u
nás ve školce děje. Jednou
přijede loutkové divadlo s pohádkou. Podruhé pán s živými ptáky a vypráví o nich takové zajímavosti,
které ani já z lesa neznám. Jezdíme i mimo školku například na výstavu betlémů, hasičskou soutěž
Plamínek a dokonce i za Hurvínkem do divadla. Pro mě nejkrásnější byl celodenní výlet na stezku
hastrmanů, za vílami a jinými pohádkovými bytostmi. Tak rád jsem viděl další tajuplná stvoření, která
ukazují dětem kouzla přírody.
Další krásný den strávily děti i v místním domě s chráněnými byty, kde hledaly na Velikonoce ztracené
kuřátko. Dále spolupracujeme se ZŠ Chlumec, kam pravidelně jezdíme na dny pro předškoláky. A víte,
co se mi líbí nejvíc? Když je v Telnici živo a naše dětičky u toho nesmí chybět. Myslím tím vítání
občánků nebo den se záchranáři či masopust.
Kroužek angličtiny, návštěva keramické dílničky a bruslení na zimním stadionu ukazují, že naše dětičky
mají šikovné jazýčky, ručičky i nožičky. Za kroužek angličtiny děkuje pí. Renatě Šustrové.
Poslední velkou akcí každého školního roku bývá pasování předškoláků. Letos se neslo v duchu princezen
na zámku. Za našimi holčičkami přijel dokonce rytíř ve zbroji a pan starosta je mohl slavnostně
pasovat na velké školačky. Po pasování následuje loučení se školním rokem na školní zahradě u
táboráku. Jsme rádi, že se nám i počasí umoudřilo a mohli jsme s Vámi takto strávit příjemné
odpoledne.
Než se rozloučím se školním rokem i s Vámi, musím vyřídit zprávu o tom, co se bude dít ve školce, až
děti budou užívat prázdnin. Loňské prázdniny proběhla rekonstrukce vnitřních prostor, proto je letos
na řadě zahrada. Na zahradě je již nový modul k prolézání a opravený altán. Přes prázdniny proběhne
rekonstrukce cestiček a podlahy v altánu a položení dopadové plochy pod houpačky dětí.
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Nakonec patří poděkování za spolupráci rodičům a za vstřícný přístup zřizovatele.
A teď už jen ... HURÁ PRÁZDNINY !!!

Krásné léto přeje za celou Mateřskou školu Telnice

Skřítek Telníček
______________________________________________________________
Mateřská škola Telnice oznamuje, že má volnou kapacitu na umístění 3 dětí do mateřské školy na školní
rok 2015/2016 s nástupem od 01. září 2015. Bližší informace na telefonním čísle 777 004 319
(ředitelka MŠ), tiskopisy jsou k dispozici na stránce "ZÁPIS do MŠ" nebo přímo v mateřské škole.
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Úřední hodiny radnice pro veřejnost
Pondělí
8-12
13-17
Úterý
8-10
Středa
8-12
13-17
Čtvrtek
8-10
Pátek
zavřeno
Nový e-mail obce : podatelna@obec.telnice.cz
Webové stánky : www.obec-telnice.cz

Poplatkový kalendář 2015
odpady
pronájem pozemků na rok 2016

vždy do konce čtvrtletí
do 30.9.2015

Lékař – MUDr. Dušan Malenčík
Každé pondělí od 13.00 – 14.30 hodin
Knihovna
Pro všechny, kteří by si chtěli půjčovat
knihy, je knihovna otevřená v 1.patře
Domu pro seniory každý čtvrtek 14-17 hodin

Pošta
Martina Čepelová – telefon 724 180 631
Úřední hodiny
pondělí
8.00 – 12.30 13.00 – 17.00
úterý
8.00 – 14.30
středa
8.00 – 12.30 13.00 – 17.00
čtvrtek
8.00 - 14.30
pátek
8.00 – 14.30
- na poště lze uhradit také místní poplatky – popelnice, psa, pronájem pozemku,
faktury vydané obcí Telnice.

Radnice zajišťuje:





půjčení tepovače :

1 den
víkend

180,-Kč + 21% DPH
300,-Kč + 21% DPH
30,-Kč/započatých 15 minut + 21%DPH
18,-Kč/km + 21% DPH

využití malotraktoru
dovoz materiálu Transportérem
kopírování:
1 strana A4
1,-Kč + 21%DPH
A4 oboustranná
1,50 Kč + 21%DPH
 Pronájem sálu v „Kulturáku¨
místní
léto 500,-Kč/akce - zima 1000,-Kč/akce
cizí
léto 1500,-Kč/akce – zima 3000,-Kč/akce
 Prodej obecního dřeva
samotěžba
300,-Kč/m3+21%DPH
nařezané metrové
700,-Kč/m3 +21%DPH
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Sběrné místo pro veřejnost.
Ve všední dny tuto službu provozuje pí Čepelová na poště tel.
724 180 631. Budete obslouženi hned po odbavení poštovních
klientů.
sobota od 09.00 – 11.00 hodin (obsluha na původním místě)
Nebezpečný odpad – svoz probíhá na jaře a na podzim, na dvůr nebude přijat.
Radnice zapůjčí telnickým občanům zdarma velkoobjemovou vanu – náklady spojené s přepravou a
uložením odpadu hradí objednavatel.
Na zimu je na Liboňov, Zadní Telnici a Adolfov přistavena velká vana proto, že je problém při sněhových
kalamitách s pravidelným vyvážením – NESLOUŽÍ PRO ODKLÁDÁNÍ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU ! ! !
 Ve sběrném místě můžete uložit nepoškozené
úsporné žárovky, zářivky, lednice, televizory,
monitory, počítače, tiskárny, sekačky, pračky
a ostatní elektrotechniku – je zajištěn zpětný odběr.
 Vybité baterie máte možnost odložit do kontejneru
umístěného na chodbě radnice.
 Bio odpad – lze uložit ve sběrném místě 24hodin
denně (nájezd od bývalé MŠ – kontejner pod zídkou)
po otevření branky.

 Suť – v omezeném množství
 Kontejner na oděvy, obuv a textil a box na likvidaci
drobného elektromateriálu.

Třídit odpady má smysl
I přes neustálé zdražování služeb za likvidaci odpadů, je potřeba také informovat, že občané v celé Telnici,
každým rokem třídí stále víc. Tato skutečnost se kladně odráží v odměnách za odevzdané tříděné odpady,
které neustále stoupají. Tuto snahu obec oceňuje tím, že svým občanům dosud nezdražila poplatek za
likvidaci odpadů.
Pro větší přehled hodnotíme třídění odpadů
Rok
2010…………………. 9.648,-Kč
2011…………………13.715,-Kč
2012…………………27.091,-Kč
2013…………………35.508,-Kč
2014…………………54.065,-Kč

Žádáme občany o návrhy lokalit, kde bychom ještě doplnili
nádoby na tříděný odpad.
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