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Obnovení vlakového provozu na Kozí dráze
z Děčína do Krupky se zdá být realitou
Společnost KPT rail s.r.o. byla založena
spolkem s názvem Klub přátel
Transverzálky, který si dal za cíl záchranu
tratí, na kterých je osobní doprava
zastavena nebo není silná. Sekundárním
cílem je ukázat, že osobní doprava na
železnici se dá provozovat levně a
efektivně. Spolek je zároveň jediným
majitelem společnosti.
V loňském roce naše společnost
obnovila rekreační osobní dopravu na
dvou tratích v jižních Čechách,
konkrétně tratě Dívčíce – Netolice a
Číčenice – Týn nad Vltavou. Na těchto
tratích byla osobní doprava zastavena
cca 7 let.
V oblasti nákladní železniční dopravy
jsme obnovili nakládku zemědělských
komodit na vlečce ZZN Čekanice u
Tábora, kde jsme po 6 letech naložili
během 4 dnů 60 vozů řepky. Díky nám i v
následujících letech zemědělský podnik
počítá s přepravou komodit po železnici.
Dále se naše společnost věnuje v
nákladní dopravě přepravě kalamitního
dříví.
Našim záměrem je provozovat drážní
dopravu i na tzv. Kozí dráze, tedy na trati
Děčín – Oldřichov u Duchcova. Vlaky
budou vedeny vždy ve čtyřech párech o
sobotách, nedělích a státních svátcích
od 1. května do 31. srpna 2020. Naše
vlaky budou vedeny v trase Děčín –
Krupka. Vzhledem k tomu, že trať je
dlouhodobě správcem infrastruktury,
tedy Správou železnic, vyloučena, v

současné době probíhají jednání o
přidělení kapacity našich vlaků na trať.
Naše společnost obdržela stanovisko
Drážního úřadu České republiky, že
správce infrastruktury, tedy Správa
železnic, je povinna v případě zájmu
některého z dopravců na trati umožnit
provozování drážní dopravy.
Vedle provozu vlaků na Kozí dráze
připravujeme i provoz turistické
autobusové linky, která naváže na naše
vlaky a propojí dále Krupku, Přítkov,
Proboštov, Novosedlice a Teplice.
Autobus umožní i přepravu dětských
kočárků či jízdních kol.
Jak již bylo zmíněno, bude se jednat o
víkendech vždy o čtyři páry vlaků a
navazujících autobusů. Ve stanici Děčín
hlavní nádraží jsou vlaky přípojné na
vlaky ostatních dopravců, bude tedy

umožněn pohodlný přestup do ostatních
směrů, např. Praha, Bad Schandau,
Česká Lípa. V opačném případě budou
naše vlaky odjíždět z Děčína po příjezdu
ostatních vlaků, bude zajištěno i čekání
na přípojní vlaky v případě menších
zpoždění.
První vlakový spoj bude odjíždět před
devátou hodinou ranní z Děčína, stejně
tak první autobus z Teplic. Poslední pár
odjíždí před čtvrtou hodinou odpolední z
Děčína. Naše vlakové spoje budou
vhodné i pro přepravu jízdních kol.
Vzhledem k tomu, že naše společnost
přišla se záměrem provozu na Kozí dráze
až v průběhu letošního roku, nebudou
naše vlakové a autobusové spoje
zahrnuty do systému Dopravy
Ústeckého kraje.
Pokračování na straně 4

Starosta jednal
Dva požáry
s ministrem Brabcem a padlý strom
zaměstnaly naše hasiče
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JEDNÁNÍ S MINISTREM

Starosta Jan Doubrava jednal s ministrem Brabcem
Závěrem ledna proběhlo setkání pana
starosty Jana Doubravy s ministrem
životního prostředí Richardem Brabcem.
Setkání se účastnilo ještě dalších
jedenáct zástupců obcí kraje a hlavním
tématem jednání bylo předání
rozhodnutí o poskytnutí finančních
prostředků ze státního fondu ŽP ČR.
Finanční prostředky budou využity jako
půjčky pro žadatele o kotlíkovou dotaci.
Při setkání s ministrem projednal

starosta obce i nebezpečný svah nad
restaurací Zelený strom a Richard Brabec
přislíbil najít podporu k rozumnému a
efektivnímu řešení. Jde o lesní pozemky
ve správě státního podniku Lesy ČR. Jde
o záležitost dlouhodobou a velmi
naléhavou.
Lesní porost na těchto pozemcích se
jeví jako nestabilní a do budoucna
neudržitelný. Starosta věří, že se v brzké
době najde řešení této zátěže, nejen pro

obec, ale hlavně pro obyvatele, kteří s
pozemky sousedí.
„Jde zhruba o třicet nemovitostí a naše
představa by byla vykácet nebezpečný
porost a posléze asanovat svah takovým
způsobem, aby nehrozily případné
sesuvy,“ vysvětlil Jan Doubrava a hned
dodal, že jaké konkrétní řešení bude
realizovatelné, ukáže až podrobná
expertíza.
dh

Kdo nezapomněl přijít, procvičil paměť a bylo mu líp

První trénink paměti proběhl
dvaadvacátého ledna. Dveře jsou
otevřené každému. Zaměření projektu je
sice na seniory v domě s pečovatelskou
službou, ale přidat se může kdokoli. „Mně
osobně se to líbilo, proto jsme se dohodli
na kurzu tréninku paměti pro kohokoli v

naší obci. Tento kurz je pro naše občany
zdarma, náklady hradí obec v rámci
dlouhodobé spolupráce,“ přiblížil novou
disciplínu Jan Doubrava.
První ohlasy od účastníků jsou více než
pozitivní, takže další setkání budou
probíhat vždy ve středu, jednou za 14 dní,

Telnice se dostala mezi malé
množství vybraných obcí
Máme vynikající zprávu pro všechny
obyvatele obce, kteří využívají k práci
nebo soukromě internetovou síť. Ze
zářijového rozhodnutí evropské komise
došlo k otevření speciálního fondu,
odkud lze čerpat částku patnáct tisíc
euro na projekty, jejichž cílem je vytvořit
na katastrálním území měst a obcí síť
hotspotů (přístupových bodů)
zajišťujících přístup na internet ,
rychlostí minimálně třicet Mb.
Pro naši obec to znamená, že dojde k
vytvoření místní sítě přístupových bodů
k internetu. První hotspot je plánován do
adolfovského běžkařského areálu, další u
vleku v Zadní Telnici a nesmí se
zapomenout na hotspot u kaple sv.
Josefa. „Dalším bodem bude společenský

p r o s t o r u Te l n i c k é h o n á d r a ž í a
nevynecháme ani velmi navštěvovanou
lokalitu varvažovského Oprámu. Jestliže
nám to finance dovolí, byli bychom rádi,
kdybychom mohli další hotspoty umístit
na naše bytové i nebytové domy, ale
záleží na tom, jestli zbudou finanční
prostředky i na toto rozšíření,“ vysvětluje
starosta.
Projekt by měl proběhnout ještě v
letošním roce, to znamená, že do konce
roku by mohly být přístupné body v
ostrém provozu. Připojení bude pro
obyvatele obce zdarma. Více informací o
p r o j e kt u s i m ů ž e t e d o h l e d a t n a
www.ec.europa.eu.
dh

INTERNET

v čase od 10,00 do 12,00 hod., v Domě s
pečovatelskou službou Telnice. Nejbližší
s e t k á n í p r o č t e n á ř e Te l n i c k é h o
zpravodaje je tedy plánováno na 4.
března a všichni jste srdečně vítáni.
Nenechejme mozek zahálet a dejme mu
nové impulsy.
dh

SCHRÁNKA
NA DOTAZY
V loňském roce jsme zahájili
provoz „Schránky na dotazy“
telnických občanů v podloubí
vlakového nádraží.
A zde je první dotaz: Je možné, aby
si jakýkoli občan objednal
pečovatelskou službu domů,
například v případě nemoci?
Odpověď:
SAMOZŘEJMĚ. Tuto službu může
využít kdokoli, pondělí až neděle.
Nezáleží na věku. Nastane-li
situace, že je potřeba pomoci při
zvládnutí úklidu, nákupů, dovážky
jídla, hygieně apod. Tuto službu
zajišťuje Pečovatelská služba
po předchozí domluvě na telefonu
475 210 631.
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Slovo starosty: „Leden bývá ve znamení přípravy
žádostí o dotace, ve hře jsou silnice, hasiči i kostel”
Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
leden je pro nás na radnici obdobím
podávání žádostí, ani letos tomu nebylo
jinak. Cílíme na dotační tituly Krajského
úřadu i jednotlivých ministerstev. Rádi
bychom oživili žádost na multifunkční
hřiště z Ministerstva pro místní rozvoj a
dále se budeme ucházet o krajský grant
na opravu komunikací. Šlo by o silnici na
Liboňov (ta je v současné době z části již
v našem majetku, jde o úsek v obytné
části Liboňova). Určitě zkusíme žádat
prostředky pro hasiče na vybavení a
nesmíme opomenout dotaci na památky
(například kostel). Uvidíme, jak úspěšný
letošní rok v získávání dotací bude.
Naše obec se stala součástí Sdružení
místních samospráv ČR. Jde o sdružení
obcí, které pro nás za minimální částky
bude zpracovávat agendu kolem GDPR a

bude nám také pomáhat se složitějšími
dotacemi – žádostmi. Věřím, že
spolupráce povede ke zdárnému rozvoji
naší obce. Díky tomuto sdružení budeme
mít také přehledný a čerstvý přístup k
novinkám v zákonodárné oblasti a
rozhodně bude probíhat vzájemná
výměna informací a zkušeností.
Na začátku února proběhl pravidelný
audit z krajského úřadu. Opět dopadl
dobře. Děkuji zaměstnancům obce, že
vedou agendu na takové úrovni, že při
těchto kontrolách nemíváme problémy.
Dělají svou práci velmi dobře a na vysoké
úrovni.
Na závěr bych se rád zmínil ještě o
konci loňského roku. Opět jsme měli v
prosinci celou řadu akcí, které se setkaly
s velikým ohlasem. Děkuji všem
organizátorům i všem návštěvníkům.

Daří se vám všem společně proměňovat
vánoční čas v úžasnou, přátelskou a
pohodovou atmosféru a toho si moc
vážím. Těším se na setkání s vámi na
dalších společenských a sportovních
akcích,
Váš starosta Ing. Jan Doubrava

Dva požáry a padlý strom zaměstnaly naše hasiče
Čtyřiadvacátého ledna byl krátce po
šesté hodině večerní vyhlášen poplach
jednotce SDH Telnice. Šlo o požár sazí v
komínovém tělese. Jednotka provedla
vyčištění a vybrání sazí z komínového
otvoru, řídila se pokyny velitele zásahu a
vyčkala na příjezd vyšetřovatele příčin
požáru.
Jiný poplach telnickým hasičům byl
vyhlášen šestého ledna v deset hodin
večer. Bylo to z důvodu požáru nízké

budovy ve Varvažově č. p. 101. Po
příjezdu na místo události bylo
průzkumem zjištěno, že jde o požár v
kotelně. Následně se požár rozšířil do
patra a došlo také k zahoření střechy.
Telničtí hasiči prováděli hasební práce v
dýchací technice a zřídili čerpací stanici z
místní nádrže. Tímto způsobem byla
doplňována voda pomocí dvou
plovoucích čerpadel. Na místě události
byl také HZS PS Ústí nad Labem, HZS PS

SDH TELNICE

Petrovice a JSDH Chlumec.
O výjezd po poledni, desátého února, se
postaral padlý strom na komunikaci z
Telnice na Nakléřov. Při pádu dřeviny
bylo poškozeno elektrické vedení. S
technikou VW transporter a v počtu
třech lidí se hasičům podařilo pomocí
motorových pil strom odstranit a
komunikaci zprůjezdnit.
pš, dh
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Obnovení vlakového provozu na Kozí dráze
z Děčína do Krupky se zdá být realitou
Pokračování ze strany 1
Odbavení cestujících jízdními doklady
bude probíhat ve vlacích u průvodčího,
nebo v autobuse u řidiče. V našich
spojích tedy nebudou prozatím uznávány
jízdenky DÚK, ani jiných dopravců.
Budou ovšem uznávány státem nařízené
slevy pro žáky, studenty, seniory a
držitele ZTP, ZTP/P. Děti do 6 let budou
přepravovány bezplatně. Pro příklad,
obyčejná jízdenka z Děčína do Telnice

činí 50 Kč, jízdenka se slevou 75 % pro
děti, studenty a seniory vychází na 12 Kč.
Cena za přepravu jízdního kola činí 25 Kč,
dětské kočárky jsou přepravovány
bezplatně.
Konečný jízdní řád vlakových i
autobusových spojů bude zveřejněn s
dostatečným časovým předstihem, v
současné době čekáme na zpracování
jízdních řádů ze strany Správy železnic.
Vedle provozování vlaků na Kozí dráze

během letní sezóny máme záměr i s
provozem zimních turistických vlaků
mezi Děčínem a Telnicí a zvláštních vlaků
v případě konání významnějších akcí v
okolí tratě.
Věříme, že se provoz vlaků na Kozí dráze
setká s kladným ohlasem veřejnosti a
budeme se na Vás těšit na palubě našich
vlaků.
Bc. Jan Kugler
jednatel a provozní ředitel spol.

Dobře naladěné divadlo dobře naladilo děti i dospělé
Chladnou, deštivou a mlhavou neděli
26. 1. přijelo malým, ale i velkým
telnickým obyvatelům zpestřit Dobře
naladěné divadlo se svým představením
P r i n c e z n a Č o ko l á d a . P o p r v n í c h
minutách se ukázalo, že název opravdu
sedí. Nejen, že divadýlko o dvou hercích
bylo opravdu dobře naladěné, ale brzy se
jim podařilo dobře naladit malé i velké
diváky. Všichni byli tak trochu zapojováni
do děje, aby pomohli Kašpárkovi probudit
princeznu, Králi poradili s výchovou a
hlavně princezně poskytli výživové

poradenství. Malí diváci, často s lízátkem
v ruce nebo puse, naprosto přesně věděli,
že sladkosti nikomu moc neprospívají a
spolu s princeznou si slíbili, že konzumaci
sladkostí omezí, alespoň po zbytek toho
sychravého dne.
A protože se představení moc líbilo,
poprosili jsme Dobře naladěné divadlo,
aby nám přijelo zase brzy vylepšit náladu
jiným představením. Můžeme se tedy
těšit už 5. dubna od 15:00 hodin na sále
Penzionu U Zeleného stromu, kde se
diváci také mohou rovnou občerstvit v

restauraci. Všichni jste srdečně vítáni!

Andrea Kolínová

Důležité upozornění:
S platností od 1. 1. 2020
nastala změna sídla obce na:
Obec Telnice
Telnice 84
403 38 Telnice
Tato adresa je fakturační
i korespondenční.
Ing. Jan Doubrava
starosta obce

PRODEJ
PALIVOVÉHO
ŠTÍPANÉHO DŘEVA

MIX ZA 800KČ/1PRM
PETR DVOŘÁK - LIBOŇOV
TEL.: 776 28 27 10
DIVADLO
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Jedeme vlakem na státní hrad Loket
Zdravím všechny přátele cestování za
památkami naší krásné země. Byl krásný
srpnový letní den a naše parta je opět na
cestách. Tentokrát jedeme na státní hrad
Loket, nedaleko od Karlových Varů. Přesto, že
spojení máme zjištěné, stanou se kolikrát
věci, které nemůžete ani předpokládat, a ani
se jim vyhnout. Vyjíždíme autobusem ráno v
šest a až do Mostu je cesta vlakem naprosto v
pohodě. Tam nám ovšem asi po půl hodině
oznámí vlakový doprovod, že je na kolejích
stádo krav, které tam utekly nějakému
soukromému zemědělci, a vlak pojede, až se
je policii podaří vyhnat z kolejí. Tak to se jim
podařilo až asi po dvou hodinách a nám z
Chodova, kde máme přestoupit na lokálku do
městečka Loket, motoráček ujel. Jedeme
tedy dalším a na místo jsme přijeli až v
jedenáct hodin. Náladu nám to nezkazilo, jen
jsme si v Chodově na nádraží dali jedno malé
pivko a kafčo.
Cesta z nádraží ke hradu vás musí
nadchnout. Vede kolem krásné řeky Ohře,
která vás asi po kilometru přivede pod
vysokou žulovou skálu, na které stojí už z
dálky viditelný hrad Loket. Jedná se o jeden z
nejkrásnějších hradů u nás. J. W. Goethe,
veliký německý spisovatel a básník, který na
hradě často pobýval, o něm prohlásil, že je to
Perla zasazená do krajiny! Tohle jeho
prohlášení najdete na jednom z domů na
náměstí v Lokti, vyvedené zlatým písmem.
První zmínky o hradu jsou z první poloviny
12. století a do současné románsko - gotické

podoby byl přestaven za vlády Václava IV. O
bohaté historii hradu se dozvídáme při
prohlídce, která nás mimo jiné zavede do síně,
kde je vystaven porcelán z okolních továren, z
nichž mnohé již dávno porcelán nevyrábí.
Další významnou expozicí jsou středověké
palné zbraně. Rovněž rozlehlé hradní podzemí
stojí za prohlídku, i když slabší povahy se
možná trochu vyděsí při prohlídce mučíren,
velmi věrohodně zachovalých. Na konci
prohlídky vystoupíte na hradní věž, odkud je
skutečně jedinečný výhled do okolní krajiny.
Na hradě byl uvězněn, a to už jako tříletý,

Jak se vám žije Boženka
Škultétyová
v Telnici?
V Telnici bydlím sedmdesát pět
let. Dříve jsem bydlela dvacet roků
v Liboňově a pak jsme koupili tento
dům, kde byl dříve Místní národní
výbor. Když se nad tím zamyslím,
tak v obci se mi toho líbí moc.
Trošku více se mi asi líbilo na
Liboňově, protože jsme tam měli
hospodářství a sady, ale i tady, kde
žiji, jsem naprosto spokojená a nic
mi neschází.
Nejúžasnější je tu příroda, lesy
a celé okolí. Dříve jsme hodně
chodili i na plesy, ale dnes spíše
zavítám do domova pro seniory na
různé kulturní akce, které se tam
pořádají. Už se mi sice trošku hůře
dýchá, ale snažím se kulturní akce
navštěvovat.

pozdější český král Karel IV. Zakoupené lístky
vám umožní si většinu hradních prostor
prohlédnout ještě jednou bez průvodce a tak
si v klidu vše projdeme, a mimo jiné se
zastavíme u sochy vládce podsvětí a hradních
skal Gottstaina, který už po staletí střeží
hradní prostory, a když se dotknete jeho
dlouhého plnovousu, tak vám do roka splní
každé přání.
Na nádvoří hradu dopadl roku 1422
nejstarší známý meteorit na světě. Byl
nazván Zakletý purkrabí, protože dopadl na
ukrutného purkrabího, který krutě vládl
svému lidu. Tehdy si nikdo neuměl vysvětlit
jeho původ. Na hradě ve vitríně je jeho kopie.
Samotný meteorit byl rozdělen na tři části.
Největší je v Zemském museu ve Vídni, další
část v Národním museu v Praze a třetí část v
Sokolově.
Prohlídka hradu opravdu stála za tu cestu
a my se ještě po procházce starobylým
městem Loket pomalu blížíme k nádraží. Do
odjezdu nám ještě zbývá hodinka, a tak
posedíme v útulné hospůdce Formance, kde
si dáváme tradiční dvanáctku a skvělý oběd.
Cesta domů je v pohodě a my už kolem páté
sedíme na Bažině a těšíme se na další
cestování, tentokrát na hrad Okoř.
Zdravím všechny Telnické a Varvažovské
a až se budete rozhodovat, kam na výlet,
jeďte na hrad Loket, podívat se na Perlu
zasazenou do krajiny.
Václav Lešák

PODĚKOVÁNÍ
Vlídnost
a profesionalita
Žádný pěšec, ale dáma!
Fyzioterapijon - fyzioterapeutická
ambulance mne, milovníka šachů,
ponouká svým názvem
k jazykovým hříčkám - nejmenší
a nejslabší figurkou ve hře je pěšec
(pijon).
Po mých opakovaných
zkušenostech s touto bohulibou
organizací musím však prohlásit,
že na šachovnici chlumeckých
služeb pro občany není
Fyzioterapijon v žádném případě
pěšcem.
Milá, vlídná komunikace
s pacienty a profesionalita při léčbě
a terapii, činí z této společnosti
přinejmenším dámu - půvabnou
a vítězící.
Oldřich Barták

JAK SE VÁM ŽIJE?
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Ani v lednu mladí telničtí hasiči nezaháleli
Opět po roce proběhla Hasičská
lyžovačka 2020 na Zadní Telnici, a to ve
dnech 17. – 19. ledna.
Byť by se řeklo, že vůbec nikde není
sníh, tak my téměř kouzlíme. Přesně tak.
Lyžaři si zalyžovali a ti ostatní řádili na
svých strojích mimo sjezdovku. Divné??
Ne, ne, již v tyto dny byla v provozu Meva
a naše děti jí využívaly na lyžování a
bobování.
Jen si to spočítejte – v pátek noční
lyžování, paráda. Sobota – od rána jsme v
pohybu. Účelem dnešního dne je děti
zaměstnat a unavit tak, aby ihned
usnuly. Dopoledne lyže, odpoledne
zhruba šestikilometrový výlet s buřtíkem
u Floriána a za tmy opět lyže. Ranní plán
byl opravdu velmi naivní. Neděle.
Sportovně jsme se vyřádili až až, a tak

dnes přišla na řadu i hasičina. Plnili jsme
úkoly ze ZPV nejen uvnitř, ale i kolem
chaty. Po obídku a rozdání cen i diplomů
se nám děti rozjely domů.
Tak co myslíte? Splnila i letošní
lyžovačka svůj úkol?
A co naše přípravka? Nebojte, ta se
vydala o týden později na své vlastní
závody – TFA pro nejmenší hasiče. Ano,
ano, název soutěže je správný, nespletla
jsem se. Ti, kdo rozlouskli zkratku TFA
vědí, o čem mluvím a pro laiky – TFA je ta
nejtěžší a nejnáročnější a nej…. soutěž
jednotlivců mezi hasiči.
Šestadvacátého ledna v ranních
hodinách vyjel plný bus hasičské
přípravky z Telnice směrem do Mojžíře,
aby mezi dalšími asi padesáti dětmi z
osmi sborů ústeckého okresu předvedly,

HASIČI

co je jejich trenérky naučily. Na dlouhé
trati závodníci přenášeli barely s vodou,
spojovali hadici s proudnicí, poprali se s
motáním dlouhé B hadice, ukázali sílu při
převalování pneumatiky, prolézali
záludnostmi tunelu a zachraňovali
zraněného do bezpečí cíle.
A že se naše dětičky s tímto nelehkým
úkolem skvěle popraly, značí i tato
úžasná umístění: Anetka 6. místo,
Terezka 5. místo, Hanička 2. místo,
Zorinka 1. místo, Štěpánka 6. místo,
Anežka 5. místo, Ondrášek 5. místo,
Kubík 2. místo, Toník 23. místo, Matýsek
14. místo, Maty 3. místo a Lukášek 2.
místo ve svých silně obsazených
kategoriích. Gratulace všem závodníkům, medailistům super a trenérkám –
děvčata jen tak dál.
Radka Böhmová
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Protidluhové poradenství: Jak zjistím, kde dlužím?
V praxi se dost často stává, že mají lidé
zájem řešit své dluhy, ale nemají téměř žádné
informace o svých závazcích. Přitom vědět,
kolik dohromady dlužím, komu dlužím a o jaký
typ závazků se jedná, jsou velmi důležité
informace, bez kterých nelze určit, jaké je
ideální řešení dané situace. V tomto článku se
dozvíte, jak výše uvedené informace získat.
První krok je výpis z centrální evidence
exekucí (CEE), který vám ukáže, kolik je proti
vám aktuálně vedeno exekucí. Z výpisu lze
tedy vyčíst počet aktuálně běžících exekucí,
spisové značky exekucí a dnes už i jméno a
kontakt na příslušného exekutora, který má
danou exekuci na starost. Je tedy poté na vás
exekutory telefonicky, emailem či
korespondenčně kontaktovat a získat
potřebné informace. Je také dobré zjistit, co
je v dané exekuci exekučním titulem. Výpis z
CEE lze udělat na poště či obecním úřadě,
zkrátka tam, kde je služba CZECHPOINT.
Jako druhý krok doporučujeme zažádat si na
příslušném okresním soudě dle trvalého
bydliště o tzv. lustraci řízení. V této lustraci
naleznete záznamy veškerých řízení, které
byly vedeny vůči vaší osobě u příslušného
soudu a hlavně zde najdete dluhy, které ještě

nejsou v exekuci. Najdete zde dluhy, u
kterých byl vydán exekuční titul (rozsudek,
platební rozkaz) anebo dluhy, které věřitel
teprve zažaloval nebo byl podán návrh na
vydání platebního rozkazu. Pokud jste se v

minulosti často stěhovali, tak žádejte o
lustraci všude, kde jste měli trvalé bydliště,
vždy tedy u příslušného okresního soudu.
Třetím krokem je výpis z registru SOLUS. Do
registru SOLUS se zpravidla dostanete po
neuhrazení tří po sobě jdoucích splátek (u
telekomunikačních operátorů při prodlení
trvajícím minimálně tři měsíce od data
splatnosti faktury). Výjimky tvoří začátek
smluvního vztahu, kde lze dlužníka zařadit do

registrů SOLUS již po dvou neuhrazených
splátkách, a na konci smluvního vztahu, kdy
je dlouhodobě neuhrazena jedna poslední
splátka. Klienta společnost zařazuje také v
případě, kdy pro neplacení došlo k zesplatnění
úvěru nebo odstoupení od smlouvy.
Další krok je zamyslet se, kde jste v minulosti
uzavírali smlouvy apod. Každá domněnka
stojí za ověření, stačí zvednout telefon a
zeptat se v dané instituci, zdali u nich nemáte
nějaký dluh. Doporučujeme prohledat skříně a
šuplíky, zdali tam neleží nějaká smlouva,
upomínka či exekuční příkaz, který by vás
navedl. Nezapomeňte, že dluhy můžou
vznikat i u těchto institucí: zdravotní
pojišťovna, magistrát města (obecní úřad),
finanční úřad, okresní správa soc.
zabezpečení, dopravní podnik, Česká
televize, dodavatelé plynu a elektřiny,
mobilní operátoři. Doporučujeme si vše
zaznamenávat například do tabulky, abyste
měli přehled svých závazků vždy po ruce.
V případě potřeby nás můžete kontaktovat
na telefonním čísle +420 778 442 551 či na
webu www.jakprezitdluhy.cz

Protidluhové poradenství: Rozhodčí doložka/smlouva
V textu výše ze seriálu článků o dluzích jsme
si popsali, jak získat informace ohledně svých
závazků. Pokud mapujete své závazky, tak je
dobré zjistit, kdo je věřitelem (společnost,
osoba které dlužím), jaká je aktuální dlužná
částka a neméně důležitá informace, co je v
dané exekuci exekučním titulem. Exekučním
titulem se zjednodušeně rozumí listina, která
slouží jako podklad pro exekuci. Až na výjimky
nelze nařídit exekuci bez exekučního titulu.
Exekučním titulem může být rozsudek,
platební rozkaz, notářský zápis, usnesení či
rozhodčí nález. V případě, že je vaše exekuce
vedena na základě rozhodčího nálezu, je
potřeba zbystřit, neboť je šance, že půjde vaší
exekuci zastavit. Co je v exekuci exekučním
titulem, zjistíte v exekučním příkaze. Ten
vždy chodí poštou na adresu povinného. Je-li
vám exekučně sráženo ze mzdy, tak bude mít
exekuční příkaz i vaše mzdová účetní,
poproste jí tedy o kopii.
Je-li ve vaší exekuci exekučním titulem
rozhodčí nález, tak jste v minulosti při
podpisu smlouvy podepsali rozhodčí smlouvu
(na samostatném listu) či rozhodčí doložku
(součást všeobecných podmínek). Podpisem
rozhodčí doložky/smlouvy se zavazujete k
tomu, že pokud vznikne mezi vámi a
věřitelem spor (prodlení s platbami, platební

neschopnost , zesplatnění), tak bude
příslušný spor řešen skrze rozhodce v
rozhodčím řízení (dále jako RŘ) nikoliv skrze
obecné soudy. RŘ lze popsat jako alternativu
civilního procesu při řešení majetkových
sporů. Rozhodce je osoba, která rozhoduje v
rozhodčím řízení. Rozhodce by měl být
nestranný a nezávislý, a zde narážíme na
problém. Za každý rozhodnutý spor náleží
rozhodci odměna, tzn., čím více sporů bude
rozhodce rozhodovat, tím více si vydělá. Je
tedy tak trochu v jeho zájmu, aby rozhodoval
ve prospěch svých chlebodárců, tedy věřitelů,
kteří si sami určují, který rozhodce bude spor
rozhodovat, neboť věřitel si do rozhodčí
smlouvy může libovolně rozhodce vybrat.
Vzniká zde tedy určitá ekonomická závislost

rozhodců na věřitelích a tendence
rozhodovat spory ve prospěch věřitelů, v
takovém případě nelze hovořit o nestrannosti
a nezávislosti.
RŘ je zde hlavně k odlehčení přetížené
justice, protože je rychlejší a neveřejné, což se
může jevit jako výhody. Někteří
poskytovatelé úvěrů však tyto výhody obrátili
ve svůj prospěch a využívají rozhodčí řízení
jako způsob, jak získat exekuční titul, neboť
často nemravná ujednání ve smlouvách by
přes obecné soudy neprošly, nebo by měl
dlužník alespoň možnost se bránit skrze
odvolání, což v rozhodčím řízení nemá.
V případě potřeby nás můžete kontaktovat
na telefonním čísle +420 778 442 551 či na
webu www.jakprezitdluhy.cz

Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0009073 „
Protidluhové poradenství v ORP Ústí nad Labem“ je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
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SLUŽBY
VYUŽITÍ MALOTRAKTORU
75,- Kč/započatých 15 min. + 21% DPH
DOVOZ MATERIÁLU VW TRANS.
18,- Kč/km + 21% DPH
SBĚRNÉ MÍSTO
Provozní dny a hodiny:
Po 10 - 14 hodin (obsluha na telefonu)
14 - 17 hodin (obsluha ve dvoře)
So 10 - 14 hodin (obsluha na telefonu)
14 - 17 hodin (obsluha ve dvoře)
Pá 10 - 12 hodin (obsluha na telefonu)
1.4. - 30.11. každou sobotu
09 - 11 hodin (obsluha ve dvoře)
Telefon obsluhy: +420 778 094 689
Uložení odpadu je zdarma!
Třídění je stanoveno provozním řádem!
PRONÁJEM SÁLU
V KULTURNÍM DOMĚ
Letní období
Místní občané 500,- Kč /den (akce)
Ostatní občané 1 500,- Kč /den (akce)
Zimní období
Místní občané 1 000,- Kč /den (akce)
Ostatní občané 3 000,- Kč /den (akce)
PRODEJ DŘEVA
Z OBECNÍCH POZEMKŮ
Samo těžba 300,- Kč/m bez DPH
Pořezané dřevo 700,- Kč/m bez DPH
VEŘEJNÁ KNIHOVNA
TELNICE 21 (nádraží)
Tel.: +420 472 744 923
E-mail: knihovna@obec-telnice.cz
pondělí: 16:00-17:00
středa: 16:00-17:00
CZECH POINT
Občané mají možnost získat
prostřednictvím CZECH POINTU
výpisy z rejstříku trestů, katastru
nemovitostí, živnostenského
úřadu, obchodního rejstříku, z bodového
hodnocení řidiče a další.
Tato služba je přístupná veřejnosti
v kanceláři radnice u pí. Konečné,
tel.: + 420 472 744 923.

KRIZOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
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SLUŽBY / INFORMACE
DŮLEŽITÉ INFORMACE
ÚŘEDNÍ HODINY RADNICE
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Úterý: 08:00-10:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00
Čtvrtek: 08:00-10:00
Pátek: ZAVŘENO
E-mail: podatelna@obec-telnice.cz
Web: www.obec-telnice.cz
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Zdeněk Postler
Tel: +420 603 289 428
E-mail: ordinacepostler@gmail.com
Ordinační hodiny:
pondělí: 13:30-16:00
čtvrtek: 07:30-09:00
Ordinace se nachází v Domě
s pečovatelskou službou
(Varvažov 139, 403 38 Telnice).
ČESKÁ POŠTA
Telnice 84
403 38 Telnice
Zodpovědný pracovník:
Čepelová Martina
Tel.: +420 724 180 631
Otevírací doba:
Pondělí: 07:30-12:00 13:00-16:45
Úterý: 07:30-12:00 12:30-13:45
Středa: 07:30-12:00 13:00-16:45
Čtvrtek: 07:30-12:00 12:30-13:45
Pátek: 07:30-12:00
Sobota a neděle: ZAVŘENO
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Bakešová Kateřina
ředitelka
Telnice 83, 40338
Tel.: +420 475 223 387
Mob.: +420 777 004 319
E-mail: mstelnice-ul@seznam.cz
Web: www.mstelnice.eu
Otevírací doba:
Pondělí: 06:00-16:00
Úterý: 06:00-16:00
Středa: 06:00-16:00
Čtvrtek: 06:00-16:00
Pátek: 06:00-16:00
Sobota a neděle: ZAVŘENO

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

MOŽNOST ZASÍLÁNÍ

vizitka

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

KULTURA
29. 2. 2020 od 11:00
MASOPUSTNÍ PRŮVOD V MASKÁCH
A VESELICE NA SÁLE KULTURNÍHO
DOMU
Parkoviště ve Varvažově,
Nádraží Telnice
7. - 8. 3. 2020
2. KOLO KRAJSKÉHO POHÁRU
TELNICKÁ PATNÁCTKA
- ZÁVOD V BĚHU NA LYŽÍCH
14. 3. 2020
OBECNÍ PLES
Dům kultury
14. 3. 2020
BUBLINKY - ZÁVOD V BĚHU NA
LYŽÍCH
Adolfov
14. 3. 2020
TELNICKÝ ROHLÍK
VEŘEJNÝ LYŽAŘSKÝ ZÁVOD
V OBŘÍM SLALOMU
Zadní Telnice
28. 3. 2020
PLES SPORTOVCŮ
Dům kultury
10. 4. 2020
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
Dům kultury
30. 4. 2020
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
VE VARVAŽOVĚ
Bistro Bažina

KINO
11. 3. 2020 v 17.00 hodin
LEO DA VINCI: MISE MONA LISA
Itálie 2018 - 85 minut

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