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1.

Preambule
Strategický plán rozvoje městyse Panenský Týnec je koncepčním dokumentem,

jehož hlavním úkolem bylo rekapitulovat současný profil městyse formou analýzy
jednotlivých charakteristických rysů venkovského prostoru, výsledky analýzy vyhodnotit z
hlediska silných a slabých stránek, příležitostí i hrozeb rozvoje městyse, ve strategické části
dokumentu pak stanovit vizi rozvoje městyse a nastavit opatření a aktivity vedoucí
k perspektivnímu a udržitelnému rozvoji městyse.

Strategický plán rozvoje městyse Panenský Týnec je výsledkem součinnosti vedení
městyse, návrhů a připomínek obyvatel, podnikatelů i neziskových organizací.

Dokument je výchozím podkladem pro účast městyse Panenský Týnec v dotačních
programech vyhlašovaných v rámci státní dotační politiky, krajské dotační politiky, ale také
v rámci dotační politiky Evropské unie.
Městys Panenský Týnec žádný podobný koncepční materiál neměl zpracován až do
roku 2012, což ho často činilo nekonkurenceschopným oproti jiným obcím a to zejména při
žádostech o dotace. V roce 2012 byl zpracován Strategický rozvojový dokument pro období
2012 – 2014, který se stal základem pro další rozvoj městyse. Předkládaný Strategický plán
rozvoje městyse Panenský Týnec na období let 2014 – 2020 na původní navazuje, rozšiřuje
jej a doplňuje. Stává se tak koncepčním materiálem, který poskytuje nejen vedení městyse,
ale také široké veřejnosti, přehled o plánovaných investičních i neinvestičních aktivitách. Lze
na něj odkazovat při podávání žádostí o dotace, úvěry či příspěvky a lépe tak prosazovat
zájmy městyse a jejích občanů.

Městys Panenský Týnec je obcí typického venkovského rázu s počtem obyvatel do
500, ve které v současné době vyvstává potřeba investičních i neinvestičních opatření
potřebných pro uchování a zlepšení kvality života obyvatel, posílení soudržnosti obyvatel
s městysem, zatraktivnění vzhledu obce a zajištění stabilního a zajímavého zázemí pro
činnost podnikatelů, neziskových organizací a spolků.
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2.

Cíl strategického plánu rozvoje městyse
Strategický plán rozvoje městyse Panenský Týnec je zpracován jako strategický

koncepční materiál s cílem definovat prioritní oblasti rozvoje městyse v předem stanoveném
časovém horizontu let 2014 – 2020. Východiskem strategického plánu rozvoje je průzkum a
vyhodnocení demografického, sociálního, ekonomického a společenského stavu městyse.
Úkolem strategického plánu rozvoje je systematicky provázet vedení městyse při zajišťování
prosperity obce, uspokojování potřeb jeho obyvatel a při stanovování pravidel pro rozvoj
podnikatelského sektoru.
Strategický plán rozvoje městyse Panenský Týnec navazuje na původní strategický
rozvojový dokument z roku 2012, který přispěl využívání dotačních možností a realizaci
investic a městys Panenský Týnec má v úmyslu v této činnosti nadále pokračovat. Vedení
městyse předpokládá, že strategický dokument bude vodítkem dalšího rozvoje venkovské
oblasti Panenského Týnce.

Cílem zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Panenský Týnec je definice
rozvojových priorit ve střednědobém výhledu let 2014 - 2020 s ohledem na předpokládaný
vývoj řešeného území a vytvoření vodítka efektivního, vyváženého a udržitelného rozvoje
venkovské oblasti s pomocí nenávratných finančních pomocí z národních, regionálních a
krajských zdrojů, i ze zdrojů evropských.
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3.

Metodika zpracování dokumentu
Dokument byl zpracován odborným zaměstnancem, který v průběhu celé přípravy

spolupracoval s vedením městyse Panenský Týnec, tedy se zastupiteli městyse.
V dokumentu byly využity následující zdroje dat a informací:
Český statistický úřad http://www.czso.cz,
Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí http://portal.mpsv.cz/,
Regionální informační systém http://www.risy.cz,
Ministerstvo pro místní rozvoj http://www.mmr.cz,
Portál veřejné správy http://portal.gov.cz,
Informační systém základních registrů http://www.iszr.cz,
Územní plán městyse Panenský Týnec,
interní informace o obci,
podněty a připomínky občanů, podnikatelských subjektů a ostatních subjektů
v obci,
kroniky městyse Panenský Týnec,
a další.

Postup zpracování:
shromažďování a sběr informací,
podrobný popis vstupních informací – profil městyse,
analýza dat a její vyhodnocení,
definice cíle rozvoje městyse Panenský Týnec,
stanovení a popis prioritních oblastí,
návrh konkrétních projektů,
analýza financování navržených projektů,
kompletace a finalizace dokumentu,
předložení dokumentu zastupitelstvu ke schválení,
schválení Strategického plánu rozvoje městyse Panenský Týnec na období let
2014 – 2020 Zastupitelstvem městyse Panenský Týnec usnesením 1/2014.

Strategický plán rozvoje městyse bude nadále pravidelně aktualizován a to min. 1x za
6 měsíců. V případě změny dokumentu budou tyto změny vždy předloženy Zastupitelstvu
městyse k odsouhlasení.
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4.

Charakteristika městyse
Městys Panenský Týnec se nachází v okrese Louny v kraji Ústeckém
při budované rychlostní silnici R7 vedoucí z hlavního města Prahy do
Chomutova a dále k německým hranicím.
Městys Panenský Týnec má pouze jednu místní část. Katastrální

výměra městyse je 613 ha a k 1. 1. 2014 zde žilo 448 obyvatel.
Identifikační údaje městyse
Status:

Městys

ZUJ (kód obce): 566535
IČO:

00265314

PSČ:

439 05

Městys Panenský Týnec řídí a spravuje Úřad městyse v Panenském Týnci, dle
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obrázek 1 – Historický zákres Panenského Týnce

$Obrázek 2 – Pohled na chrám a zvonici
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4.1.

Historie městyse
Městys Panenský Týnec, jehož osídlení je doloženo od dob prehistorických, leží

na "Královské cestě" (též "Via regia") z Prahy do Lipska. První písemná dochovaná zmínka
o Týnci je z roku 1115, podruhé v roce 1186 se uvádí jako ves. V roce 1321 je připomínán
již jako městečko. V pozdější době, při rozkvětu kulturní řemeslné a obchodní křižovatky je
uváděno jako městys Panenský Týnec. První nám známý správce obce je z roku 1401.
Další Purkmistři, Primasové, Primátoři, starostové a předsedové obce Panenský Týnec
jsou od roku 1576. V roce 1986 došlo ke sloučení celkem 11 okolních obcí se střediskovou
obcí Panenský Týnec. V roce 1990 se všechny tyto obce osamostatnily.
Název obce původně Týnec, vznikl z otýnění, tj. z ohrazení kůly. Později byl doplněn
podle panen klarisek v místním klášteře na Panenský Týnec. Archeologické nálezy z místa
vzniku městečka dokládají starobylé prehistorické osídlení (kultury Haštalské, Laténské,
Germánské a Slovanské). První dochovaná písemná památka se váže k roku 1115, kdy byl
Týnec spojován s klášterem v Kladrubech. Týnec byl hrazeným místem a měl dvě brány. Na
východ byla brána Pražská a na západ brána Lounská. Obě musely být zbourány v důsledku
výstavby císařské silnice v roce 1799. Ta se nazývala Lipská a v roce 1813 se po n sjeli do
Panenského Týnce hned tři tehdejší zeměpáni: císař František I., pruský král Bedřich Vilém
III. a ruský car Alexandr I., který zde i přespal.

Obrázek 3 – Historický obrázek Panenského Týnce

Zásadní význam pro rozvoj a růst tehdejší obce měl týnecký klášter klarisek.
Vystaven byl do roku 1280 Habartem ze Žirotína jako poděkování Anežce Přemyslovně,
sestře krále Václava I., za vyléčení jeho manželky z neplodnosti. Svatá Anežka zde ke
sklonku svého života i žila a její ostatky jsou údajně uloženy v hrobce v blízkosti kláštera.
Tato skutečnost však zatím nebyla nijak doložena. Další významnou osobností byl Plichta ze
Žirotína, prvorozený syn již zmíněného Habarta ze Žirotína, který žil v který žil v letech 1291
– 1322 a jako člen družiny římského krále, anglického krále a krále Jana Lucemburského se
stal nejslavnějším bojovníkem své doby. V Panenském Týnci by mohla být jeho dílem stavba
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vrcholně gotického chrámu, kterou se nepodařilo nikdy dokončit. Stavba pochází z 12. – 13.
století a její původ není zcela jasný.

Obrázek 4 – Historický obrázek Panenského Týnce

Ve stejném období byl pravděpodobně založen také kostel sv. Jiří. Tento malý
původní kostelík pochází pravděpodobně z roku 1318, kdy dne 23. 4., tedy na Velikonoce a
zároveň na svátek sv. Jiří, mohl Plichta ze Žirotína obdržet rytířské pasování od krále Jana
Lucemburského v Domažlicích u příležitosti zemského sněmu. A jako trvalou připomínku
pasování do rytířského stavu zřejmě založil kostelík sv. Jiří. V roce 1744 byla
k nedostavěnému chrámu na jeho základech přistavěna barokní zvonice.
Dalším významným mezníkem v historii městyse bylo založení školy. První písemná
zpráva o škole v Panenském Týnci je z roku 1740. Školní stavení bylo asi původně
v místech, kde stojí nyní bývalý pivovar. Roku 1812 byla přenesena škola do přízemí radnice
a sedm let poté byla přenesena do selského statku, nynější č. p. 172. Po roce 1854
věnována ke školním účelům bez náhrady. Škola byla až do šedesátých let 19. století
jednotřídní a působil na ní do konce školního roku 1881 slavný hudebnický rod Strachotů.
Protože tato budova již nevyhovovala, obecní zastupitelstvo rozhodlo postavit školu novou.
Základní kámen byl položen 29. září 1936. Postaveno bylo levé křídlo se šesti velkými
třídami ve třech podlažích a schodiště, které bylo slavnostně otevřeno 28. října 1937. V roce
1961 bylo dostavěno pravé křídlo se šesti třídami ve dvou podlažích a v suterénu s dílnami,
kotelnou a tělocvična. V roce 1990 byla postavena nová kotelna. Ta byla v roce 2001
rekonstruována v rámci plynofikace obce. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.
V listopadu roku 2007 proběhlo v Panenském Týnci první a zatím poslední
referendum. V městečku měla ústecká firma Svep vybudovat na místě bývalého kravína na
okraji obce bioplynovou elektrárnu. Místní obyvatelé toto ale v referendu konaném v
listopadu 2007 poměrem 152 ku 26 hlasům odmítli. Hlasování se zúčastnilo 76%
oprávněných voličů a referendum tak bylo platné. Hlavním důvodem, proč občané elektrárnu
odmítli, byl strach ze zápachu, který firma ale odmítla kvůli podzemnímu řešení elektrárny.
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4.2.

Lokalita
Městys Panenský Týnec leží na hranici lounského a kladenského okresu a zároveň

na hranici Ústeckého a Středočeského kraje. Místně pak patří do okresu Louny a kraje
Ústeckého.
Umístění obce dle NUTS
NUTS 5 (obec): CZ0424566535
NUTS 4 (okres): CZ0424 Louny
NUTS 3 (kraj):

CZ042 Ústecký

NUTS 2 (region): CZ04 Severozápad

Zeměpisné souřadnice (WGS-84) městyse jsou 13° 55' 1'' E, 50° 17' 42'' N.
Nadmořská výška polohy městyse je 363 m.

Obrázek 5 – Mapka Panenského Týnce

Panenský Týnec leží v lounském okrese, který je charakterem podnebí v rámci České
republiky extrémním územím. Vlivem srážkového stínu Krušných hor se jedná o nejsušší
okres České republiky. Průměrné roční srážkové úhrny činí 300 – 500 mm, mezitím co
celorepublikový průměr se pohybuje okolo 700 mm srážek ročně.
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4.3.

Institucionální zajištění
V České republice je problematika obcí a měst upravena zákonem 128/2000 Sb. o

obecním zřízení a zákonem 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.
Městys v rámci své samostatné působnosti spravuje sám záležitosti, které jsou v jeho
zájmu a v zájmu jeho občanů, pokud je nespravuje kraj.

4.3.1.

Status městys

Městys nebo také městečko je typ obcí velikostně a významově stojící mezi městem
a vsí. V minulosti se jednalo o sídla, kterým bylo uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí
trhy (tím se městyse lišily od vsí) a zpočátku výjimečně i výroční trhy. Městyse musely plnit
roli spádového městečka pro okolní vesnice. Na rozdíl od města zde bylo mnohem silněji
zastoupeno zemědělství a sociální a profesní rozvrstvení nebylo tak výrazné.
Status městyse přestal být používán komunisty po únorovém vládním převratu v roce
1948, zhruba od roku 1950. Od Sametové revoluce v roce 1989 se představitelé obcí, které v
minulosti držely status městyse, snažili o jeho obnovení. Jejich několikaleté lobbování bylo
úspěšné až roku 2006. Dne 27. ledna 2006 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
schválena Novela zákona o obcích (obecní zřízení), která mimo jiné obnovuje status
městyse. Senát Parlamentu ČR pak toto ustanovení schválil na své 10. schůzi dne
29. března 2006, prezident zákon podepsal 11. května 2006. Novela zákona nabyla účinnosti
1. července 2006.
Obce, které měly oprávnění užívat označení městys před 17. květnem 1954, jsou
městysem, pokud o to požádají předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ten tak na
žádost obce stanoví a určí den, od kterého se obec opět stává městysem.
Dne 10. října 2006 vydal předseda poslanecké sněmovny rozhodnutí, jímž prvním
108 obcím stanovil včetně Panenského Týnce, že nadále mohou používat titulu městys.

Obrázek 6 – Znaky Panenského Týnce: historický a současný a znak rodu Plichtů
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Strana 12 z 47

Strategický plán rozvoje městyse na období let 2014 – 2020

4.3.2.

Orgány městyse

Orgánem městyse je zastupitelstvo. Navenek městys reprezentuje starosta, který
stojí v čele úřadu městyse je členem zastupitelstva.
V oblasti samosprávy je zastupitelstvo městyse hlavním samosprávným orgánem,
rozhoduje usnesením a může přijímat obecně závazné vyhlášky. Zastupitelstvo rozhoduje
mj. např. o opravě chodníků, otevření mateřské školky, o pronájmu obecních prostor,
zajišťuje osvětlení, zřizuje hřiště, autobusové zastávky, podporuje kulturní život v obci, atd.
V současné době tvoří zastupitelstvo 8 osob:
starosta městyse Petr Bárta,
místostarostka Ing. Šárka Čížková,
zastupitel Pavel Buk,
zastupitel Jan Pecinka,
zastupitel Bc. Lucie Šubrtová,
zastupitel Bc. Jiří Čížek,
zastupitel Ing. Václav Henzl,
zastupitel Miloš Vejražka

Dalšími orgány ustanovenými zastupitelstvem městyse jsou:
Finanční výbor,
Kontrolní výbor.
Finančnímu výboru předsedá Jan Pecinka a členy jsou Ing. Václav Henzl a Jana
Pelcmanová. Kontrolnímu výboru předsedá Bc. Jiří Čížek a členy jsou Josef Bureš, Bc. Lucie
Šubrtová a Pavel Buk.
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4.3.3.

Úřad městyse

Městys Panenský Týnec řídí a spravuje Úřad městyse v Panenském Týnci, dle
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Úřad městyse plní úkoly, které mu uloží zastupitelstvo a pomáhá jednotlivým komisím
a výborům zastupitelstva městyse v jejich činnosti. Úřad městyse zároveň v rámci své
působnosti vykonává státní správu v rozsahu vyplývajícího ze zákonů a to pouze pro vlastní
území.

Oficiální název:

Městys Panenský Týnec

Adresa:

439 05 Panenský Týnec 10

Telefon:

00420 415 694 129, 00420 415 694 023

E-mail:

mestys@panenskytynec.cz

IČO:

00265314

DIČ:

CZ00265314

Číslo účtu:

5127481/0100, KB Žatec

Datová schránka:

wytbb5w

Web:

http://www.panenskytynec.cz

Součástí úřadu městyse je Matrika a Czech Point.
Matriku

vede

paní

Miluše

Slanařová,

telefon

00420415694023,

email:

matrika@panenskytynec.cz.
Hlavní náplní činnosti matriky jsou svatební obřady, vítání nových občánků do
městyse, ověřování podpisů, ověřování kopií listin, kopírování formátu A4 a kopírování
formátu A3.
Přes CzechPoint úřad městyse poskytuje ověřené výpisy z Obchodního rejstříku,
ověřené výpisy z Rejstříku trestů, ověřené výpisy ze Živnostenského rejstříku a ověřené
výpisy z Katastru nemovitostí.

4.3.4.

Organizace městyse

Organizacemi městyse jsou dvě příspěvkové organizace a to:
Základní škola Panenský Týnec, 439 05 Panenský Týnec 166,
Mateřská škola Panenský Týnec, 439 05 Panenský Týnec 63.
O jejich činnosti je více psáno dalších kapitolách dokumentu.
Zpracováno ke dni 28. 1. 2014
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4.4. Obyvatelstvo
Na území městyse Panenský Týnec k 1. 1. 2014 žije 448 trvale přihlášených
obyvatel. Vývoj počtu obyvatel je od roku 1991 příznivý a postupně rostoucí. Mezitím co
v roce 1991 žilo v Panenském Týnci 380 trvale hlášených obyvatel, v současné době zde
žije o 68 obyvatel více.

Graf 1: Vývoj počtu obyvatelstva městyse od roku 1991

4.4.1.

Demografický vývoj

Velký nárůst počtu obyvatel je zaznamenáván od roku 2005, kdy začal stoupat počet
přistěhovalých. Je tedy patrné, že zájem o bydlení v městysi Panenský Týnec roste. Počet
vystěhovalých obyvatel se od roku 1991 nijak nemění. Nejméně obyvatel se odstěhovalo
v letech 2001 (5), 2008 (4), 2009 (3) a 2013 (5). Nejvíce pak v letech 1993 (15), 1991 (13),
1997 (12) a 2012 (12). I z grafu je patrná nestálost tohoto ukazatele.

Graf 2: Demografický vývoj od roku 1991
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O spokojenosti obyvatel svědčí také počty dětí narozených do městyse. Mezitím co
po roce 1991 jich bylo v řádu jednotlivců do 4 ročně, v posledních letech je zaznamenáno i 7
či 8 dětí za rok. Úmrtnost v městysi není tolik ovlivnitelným faktorem, z grafu je však patrné,
že úmrtnost v městysi klesá. Souvisí to s omlazováním populace, kdy průměrný věk obyvatel
se dnes pohybuje 40,2 let.

Graf 3: Vývoj průměrného věku od roku 2004

V posledních deseti letech se průměrný věk obyvatel Panenského Týnce pohyboval
mezi 39,8 a 41,1 lety. V porovnání s celorepublikovým průměrným věkem obyvatel (k 1. 1.
2012 byl 41,1 let) je populace městyse vyrovnaná.
Dlouhodobě žije v městysi mírně více mužů než žen.

Graf 4: Vývoj složení obyvatelstva podle pohlaví

Složení obyvatelstva dle různých kritérií přibližují výsledky Sčítání lidu, domů a bytů
2011. Tyto výsledky jsou veřejně dostupné na portálu ČSÚ.

Zpracováno ke dni 28. 1. 2014
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4.4.2.

Obyvatelstvo podle kritérií SLDB 2011

V Panenském Týnci žije o několik více mužů než žen. Z hlediska rodinného stavu žije
v obci přibližně stejný počet svobodných a ženatých či vdaných obyvatel. Rozvedení tvoří
přibližně 10 % obyvatelstva a ovdovělí přibližně 7 % obyvatel. Převážnou část ovdovělých
(83 %) tvoří ženy.

Graf 5: Obyvatelstvo podle rodinného stavu dle SLDB 2011

Věková struktura obyvatelstva Panenského Týnce je celkem vyrovnaná a v podstatě
odpovídá trendu složení obyvatelstva České republiky.

Graf 6: Obyvatelstvo podle věku dle SLDB 2011

V Panenském Týnci žijí obyvatelé převážně s českou národností (79 %). Další
obyvatelé uvedli národnost slovenskou (1 %) a 19 % obyvatel svojí národnost neuvedlo.
Přesná polovina obyvatelstva Panenského Týnce je bez náboženské víry. Dalších
43 % obyvatel náboženskou víru neuvádí. Věřící tvoří zbývajících 7 % obyvatelstva a z toho
větší polovina se nehlásí k žádné církvi ani náboženské společnosti, menší polovina se pak
hlásí k církvi římskokatolické, československé husitské nebo českobratrské evangelické.

Zpracováno ke dni 28. 1. 2014
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4.5.

Domovní a bytový fond a občanská vybavenost
4.5.1.

Domovní a bytový fond

V Panenském Týnci je evidováno celkem 179 domů, z toho je 178 rodinného typu a 1
dům je bytový. Převážná část domů, tedy 80 %, je obydlená. Nejvíce domů vlastní fyzické
osoby, pár domů je ve vlastnictví obce a malá část je také ve spoluvlastnictví vlastníků bytů.

Graf 7: Rodinné domy z hlediska vlastnictví dle SLDB 2011

Nejstarší domy pocházejí i z období před rokem 1919 a tvoří zhruba ¼ všech domů.
Z období let 1920 – 1970 pochází 29 domů, z let 1971 – 1990 pochází 33 domů, od roku
1991 do 2000 bylo vystavěno dalších 11 domů a od roku 2001 jich bylo postaveno 16.

Graf 8: Rodinné domy z hlediska stáří dle SLDB 2011

V rodinných domech je obydleno celkem 148 bytů, v bytovém domě 2 byty. Převážná
část bytů v rodinných domech je obydlena jejich vlastníky, pouze asi 7 bytů je v nájemním
užívání. Bytový dům patří městysi a všechny byty jsou užívány nájemním vztahem.

Zpracováno ke dni 28. 1. 2014
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4.5.2.

Občanská vybavenost

Občanská vybavenost městyse je skromná. Nachází se zde úřad městyse, pošta,
smíšený obchod s potravinami a drogérií, obchod vietnamce, obchůdek pro návštěvníky
klášterního areálu nabízející občerstvení a ve zvonici prodejna propagačních materiálů
městyse jako jsou pohledy, známky, brožury. Lékařská péče je zajištěna ve zdejším
zdravotním středisku, ve kterém své služby poskytuje zubní lékař a praktický lékař pro
dospělé. Za další lékařskou péči dojíždějí obyvatelé nejčastěji do Loun a Slaného a
specializovanou lékařskou péči vyhledávají také v Praze, Mostě nebo v Ústí nad Labem.
Hospitalizováni jsou nejčastěji ve Slaném a dále v Mostě a Žatci.
V roce 2009 bylo vybudováno dětské hřiště s různými prolézačkami na ploše pod
starou lípou u klášterního areálu. U areálu se také nachází lavičky pro odpočinek obyvatel a
altánek z roku 2011.

Obrázek 7 – Pohled na park u klášterního areálu

Úřad městyse sídlí v budově kláštera Klarisek, kde se kromě kanceláří nachází také
obřadní místnost a knihovna s veřejně přístupným internetem.
Základní škola a mateřská škola jsou popsány v dalších kapitolách.
Kulturní

činnosti

jsou

soustředěny

do

sokolovny.

Veřejná

zasedání

jsou

uskutečňována v zasedací místnosti úřadu městyse.
Neopomenutelnou je také obřadní síň úřadu městyse, ve které se konají svatby či
vítání nových občánků. Snoubenci mohou být oddáni také v chrámu.

Obrázek 8 – Obřadní místnost úřad městyse a obřad v chrámu
Zpracováno ke dni 28. 1. 2014
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4.6. Vzdělání a zaměstnanost
Zaměstnanost v Panenském Týnci v podstatě kopíruje situaci v celém okrese.
Nezaměstnanost v okrese Louny je přitom 12. nejvyšší v České republice (10,9 %),
celorepublikový průměr nezaměstnanosti je 8,2 % k 31. 12. 2013.
Vzdělanostní struktura obyvatelstva Panenského Týnce je na nižší úrovni a kopíruje
tak situaci v Ústeckém kraji. Zároveň však zůstává otázkou, zda venkovské obyvatelstvo
nemá vyšší vzdělání, protože ho nepotřebuje a zcela vědomě upřednostňuje obory odborné
s vyučením. Částečně otázku zodpověděla ředitelka zdejší Základní školy informací, že
všichni žáci posledního ročníku (9.) se dostali na tu školu, kterou si vybrali. Základní a
mateřská škola jsou dvěma institucemi zajišťujícími vzdělání dětí z městyse a jeho okolí.

4.6.1.

Vzdělanostní struktura obyvatelstva

Dosažené vzdělání většiny obyvatel odpovídá venkovskému charakteru, kdy místní
lidé jsou vedeni více k manuální a řemeslné činnosti než k vědeckému studiu.
Podle výsledků SLDB 2011 žije v obci 16 % obyvatel starších 15ti let bez vzdělání
nebo se základním vzděláním včetně neukončeného, 42 % se středním vzděláním bez
maturity nebo vyučených, 25 % obyvatel s úplným středním vzděláním s maturitou, 4 %
obyvatel s vyšším odborným nebo nadstavbovým vzděláním a 9 % vysokoškolsky
vzdělaných obyvatel, ostatní své vzdělání neuvedli.

Graf 9: Obyvatelstvo podle vzdělání dle SLDB 2011

Úplné střední vzdělání s maturitou mají častěji ženy (62 %) než muži (38 %), naopak
střední vzdělání bez maturity či vyučení mají častěji muži (60 %). Ženy převládají dále
v kategorii obyvatel se základním vzděláním. Vztaženo obecně, v Panenském Týnci mají
muži nižší vzdělání, pouze 1/3 z nich má vzdělání střední s maturitou a vyšší, naopak u žen
je to 45 %.
Zpracováno ke dni 28. 1. 2014
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4.6.2.

Základní škola

Oficiální název:

Základní škola Panenský Týnec

Adresa:

Panenský Týnec 166
439 05 Panenský Týnec

Telefon:

00420 415 694 157

E-mail:

reditelka@zspanenskytynec.cz

IČO:

61357472

RED IZO:

600 082 954

Web:

http://www.zspanenskytynec.cz

Obrázek 9 – Základní škola po rekonstrukci zateplení a výměně oken

V roce 1819 byla vystavěna v Panenském Týnci účelová budova se třemi třídami a
bytem pro řídícího učitele. Ta sloužila téměř 120 let a prodělala při tom řadu úprav a oprav.
Její neutěšený stav však vyvolal potřebu stavby školy nové, větší, a tak byla v roce 1937
otevřena škola od základů nová. Její stavba trvala necelý rok. Byla pojata jako stavba na
tehdejší dobu moderní s předpoklady pro pozdější rozšíření přístavbou.
Přibývající počet žáků vyvolal její rozšíření v roce 1960 - 1961, kdy se přístavbou
zvětšila její kapacita na deset tříd a získala dílny, tělocvičnu, jídelnu, družinu a další zázemí.
V roce 1991 byla přístavbou zbudována nová kotelna. Při této stavbě byly rozšířeny i
prostory pro příslušenství tělocvičny. Tam přibyly záchody, sprchy, zvětšila se nářaďovna a
vznikl nový kabinet. Škola se tak stala dobře vybaveným komplexem.
V roce 1995 získala škola právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací
městyse Panenský Týnec.
V roce 2001 byla v rámci plynofikace obce dokončena přestavba uhelné kotelny na
plynovou. V roce 2012 byl realizován projekt Zateplení a výměna oken ZŠ Panenský Týnec,
který byl financován z Programu rozvoje venkova České republiky 2007 – 2013 (SZIF).
Zpracováno ke dni 28. 1. 2014
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V současné době je kapacita školy 270 žáků. Škola vede 9 ročníků a je členěna na
první a druhý stupeň. Spojení tříd na prvním stupni je vynuceným prostředkem k vyrovnání
se s malým počtem žáků. Druhý stupeň je rozdělen do čtyř samostatných tříd. Ve škole je
dohromady 10 učeben, z toho 6 učeben je vybaveno pro účely specializovaných pracoven.
Jedná se o učebnu informatiky, učebnu chemie a fyziky, učebnu dějepisu a zeměpisu,
jazykovou učebnu, přírodopisnou učebnu a učebnu výtvarné a hudební výchovy. Nachází se
zde také školní dílny a keramická dílna a tělocvična.

Obrázek 10 – Základní škola, učebny, dílny, tělocvična

Součástí školy je vlastní sportovní hřiště. To je sestaveno z travnatého fotbalového
hřiště, doskočiště na skok daleký, sektoru pro vrh koulí, stolu na stolní tenis a volejbalového
hřiště. V areálu školy se nachází rozsáhlé travní plochy a zahrada.

Obrázek 11 – Základní škola, zahrada
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Materiálně technické zajištění školy dosáhlo v posledních letech velmi kvalitní úrovně
plně se vyrovnávající městským školám. Škola disponuje kvalitativně i kvantitativně
dostačující technikou audio, video i ICT. Volně přístupné počítače jsou v družině a v každé
třídě prvního stupně. Počítačová síť je moderní bezdrátová. Také nábytkové a další vybavení
tříd je kvalitní a splňuje veškeré zákonné požadavky. Třídy jsou vybaveny jak výškově
nastavitelnými lavicemi, tak i výškově nastavitelnými židlemi. Škola pravidelně zakupuje nové
učební pomůcky a speciální pracovní pomůcky pro žáky se specifickými poruchami v učení.

Obrázek 12 – Základní škola, moderní vybavení

V současné době do základní školy dochází 75 dětí (stav k 31. 12. 2013).
Po celý školní rok děti navštěvují různá představení v divadlech, zúčastňují se
školních výletů, exkurzí a sportovních aktivit. Pro rodiče a veřejnost v obci je každoročně
připraveno vystoupení žáků v rámci Chrámové slavnosti v předvánočním čase.
Ve škole je zřízena školní družina s kapacitou 40 žáků, navštěvuje ji 30 dětí. Pro žáky
je vedeno několik zájmových kroužků.
Dalším zřízením školy je školní jídelna s kuchyní. Ta je vybavena pro přípravu až 200
jídel. Vaří nejen pro žáky základní školy, ale také pro širokou veřejnost.

Obrázek 13 – Základní škola, družina, jídelna, kuchyň
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4.6.3.

Mateřská škola

Oficiální název:

Mateřská škola Panenský Týnec

Adresa:

Panenský Týnec 63
439 05 Panenský Týnec

Telefon:

00420 415 694 139

E-mail:

mstynec@seznam.cz

IČO:

72743409

RED IZO:

600 082 474

Web:

Obrázek 14 – Mateřská škola

Objekt mateřské školy je jednopodlažní, částečně podsklepená budova bez
původního prostoru se sedlovými střechami. Obvodový plášť a okna jsou původní. Školka je
vytápěna dvěma plynovými kotli. Nedávno byl před školkou proveden nový chodník. Okolo
školky je travnatý dvůr s výsadbou. Děti využívají procházek po vesnici a prolézaček na
dětském hřišti u klášterního areálu. K budově školky přiléhá terasa, která není v dobrém
technickém stavu.
Mateřská škola má vlastní kuchyň. Ve školce jsou zřízeny dvě třídy, menších a
starších předškoláků. Kapacita každé třídy je 25 dětí a je plně využita.
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4.6.4.

Zaměstnanost

V Panenském Týnci žije 190 obyvatel, kteří jsou zaměstnaní. Jedná se o téměř 90 %
všech ekonomicky aktivních obyvatel. Několik obyvatel působí jako samotný zaměstnavatel
(3 % EAO) a na vlastní účet pracuje 10 % ekonomicky aktivních obyvatel, tedy zhruba 22.
Z těchto výsledků SLDB 2011 lze odvodit, že zaměstnanost ekonomicky aktivních obyvatel
v Panenském Týnci je velmi dobrá a „pouze“ 19 ekonomicky aktivních obyvatel nemá
pracovní poměr. Podíl nezaměstnaných v roce 2013 se pohyboval na míře 8,14 %, což značí
26 evidovaných uchazečů o zaměstnání.

V porovnání s vývojem nezaměstnanosti v celém lounském okrese je vývoj
nezaměstnanosti v Panenském Týnci uspokojivý.

Jak je patrné z grafického vyjádření vývoje míry nezaměstnanosti v celém okrese
Louny a v městysi Panenský Týnec v letech 2005 – 2007 se míra nezaměstnanosti v obci
pohybovala pod průměrnou nezaměstnaností lounského okresu. V tomto období žilo v obci
14 – 15 uchazečů o zaměstnání.
Celkový počet ekonomicky aktivních obyvatel se v Panenském Týnci dlouhodobě
nemění a uchazeči o zaměstnání jsou víceméně ty samé osoby. V obci je tedy zřejmá
dlouhodobá nezaměstnanost i s dobou delší než půl roku. V roce 2009 došlo k prudkému
nárůstu nezaměstnaných až o 9 jedinců a nezaměstnanost v obci tak vzrostla nad průměr
v okrese na poměrně vysoké číslo 12 %. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání se od
té doby nezměnil, stále se pohybuje mezi 23 – 26 osobami. Jen díky změně metodiky
výpočtu míry nezaměstnanosti procento kleslo (nepočítá se již z počtu ekonomicky aktivních
obyvatel, ale z celkového počtu obyvatel ve věku 15 – 64 let).
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4.7.

Hospodářství a životní prostředí
Okres Louny je průmyslově zemědělská oblast. Z celkové rozlohy 1 118 km2 zaujímá

cca 72 % zemědělská půda. Vyznačuje se malou hustotou osídlení (asi 78 osob / km2),
migrací mladší kvalifikované populace mimo okres a nárůstem počtu narozených dětí. Více
než polovinu obyvatelstva okresu tvoří obyvatelé žijící ve městech.
Z pohledu reliéfu spadá Panenský Týnec do jihovýchodní části okresu, kde se
rozprostírá z části hřeben pahorkatiny Džbán a z části Česká tabule.

Hospodářská skladba Lounska je charakteristická nadprůměrným podílem pracovníků
zaměstnaných v zemědělství. To však neznamená, že by počet pracovníků zaměstnaných
v zemědělství převažoval. Naopak, nejvyšší počet ekonomicky aktivních obyvatel okresu je
zaměstnán v průmyslu (kolem 25 %). Přibližně 10 % zaměstnaných pracuje ve sféře
veřejných služeb, tedy ve školství, zdravotnictví a ostatních službách sociálního rázu a
dalších asi 10 % pracuje v obchodě, opravárenských službách, stavebnictví nebo ve veřejné
správě. Ostatní zaměstnaní pracují v menších poměrech v dalších oborech zaměstnavatelů.

Zemědělství má v okrese Louny i v Panenském Týnci významnou roli. V okolí
Panenského Týnce se pěstuje řepka, pšenice, kukuřice, a chmel, který je odebírán většinou
českých pivovarů. V Panenském Týnci, stejně jako na Lounsku, je podíl orné půdy
dominantní. Tvoří cca 80 % celkové výměry pozemků v katastru Panenský Týnec. Půdy jsou
převážně hlinité až jílovitohlinité, typově se jedná o kvalitní hnědozemě. Relativně příhodné
podnební podmínky umožňují pěstování i náročnějších zemědělských plodin. Přímo na
území Panenského Týnce se nenachází žádná chmelnice, nýbrž je lze najít v okolí a
obhospodařují je zemědělci ze sousedních obcí.

Průmyslová výroba je nejvíce koncentrována do města Louny, případně dalších měst.
V Lounech se soustřeďuje strojírenský a keramický průmysl. Mezi největší podniky
v Lounech patří LEGIOS vyrábějící železniční vagony a lokomotivy, Elektroporcelán
vyrábějící keramické izolátory pro energetické přenosové sítě a CIE Praga, která se zabývá
výrobou součástek do dopravních prostředků. Další významní zaměstnavatelé fungují
v průmyslové zóně, např. japonské firmy Aisan Ishimitsu, Nachi, Fujikoki, Takada. Další
Zaměstnání je možné najít také v žatecké průmyslové zóně, do které je zajištěna dopravní
dostupnost z Loun.

Také v Panenském Týnci existují zaměstnavatelé. Jedná se přímo o Městys
Panenský Týnec, který zaměstnává 3 zaměstnance a další pracovníky zaměstnané
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prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti, dále o místní obchod ESO, ve kterém je
zaměstnáno cca 5 obyvatel obce a o autoservis pana Korouse.
Další podnikatelé v obci jako například Penzion na pile (Kuchařík), OHEM s.r.o., Petr
Pelcman, strechy-kominy.cz, s. r. o., Základní škola atd. jsou sice zaměstnavateli, nicméně
jejich zaměstnanci do Panenského Týnce dojíždějí. Z Panenského Týnce naopak převážná
většina zaměstnaných obyvatel vyjíždí mimo obec a to nejčastěji do sousedních obcí, do
Loun nebo do Slaného, velmi často také do Prahy.

Obrázek 15 – Autoservis Korous, dílna

Městys Panenský Týnec leží v Přírodním parku Džbán. Hranice tohoto přírodního
parku se táhne od Kladna, přes Nové Strašecí, Řevničov, Kounov, Běsno, Měcholupy,
Tuchořice, Hřivice, Smolnici, Panenský Týnec a Smečno zpět do Kladna.
Každý milovník přírody tu najde prostředí, které mu nejlépe vyhovuje, rovinaté lesy
bohaté na houby a lesní plody, příkré stráně, hřbety a skály nad hlubokými údolími s
krásnými výhledy do kraje na malebné vesnice Podlesí i Českého středohoří, slunná i stinná
místa s čistým vzduchem, lesní tišiny s potoky a rybníky s osvěžující vodou, úrodná pole i
chmelnice plné „zeleného zlata“. Při dobré viditelnosti zde spatříme Klínovec, Říp i
Milešovku. Zdejší pestrá květena stále udivuje všechny milovníky přírody. Ti si přijdou na své
i při obdivování zimních krás džbánské krajiny.
Mohutný džbánský hřeben ve směru Řevničov – Hříškov je přirozenou rozvodnicí
Vltavy, Berounky a Ohře. Lesnatý Džbán leží mezi nejsuššími oblastmi Lounska, Žatecka a
Kladenska, proto je zde velmi nutné citlivé hospodaření s lesy. Důkazem dlouhodobé dobré
práce lesníků a lidí oddaných přírodě je zachování a vyhlášení zvláště chráněných území, z
nichž nejvýznamnější je Národní přírodní rezervace „Malý a Velký štít" a „Pochválovská
stráň“, dále několik národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek,
významných krajinných prvků a památných stromů.
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Krajina území Panenského Týnce a okolí je silně pozměněna civilizačními zásahy,
zejména intenzivním zemědělstvím a zástavbou. V uvedeném prostoru se neevidují
překračovaní hygienických norem znečištění ovzduší, prašnosti ani hluku. V topném období
mohou vznikat inverze se znečištěným ovzduším, tyto situace jsou však krátkodobé
vzhledem k tomu, že území má dobré rozptylové podmínky.

Obrázek 16 – Udržované centrum městyse

V Panenském Týnci je stav životního prostředí dobrý. Většina obyvatel vytápí plynem,
stejně jako obecní objekty – mateřská i základní škola. Pracovníci městyse se pravidelně
starají o údržbu a čistotu obce.
Na území katastru obce se nachází rybník Hladičák, hasičská nádrž Čůránek a tři
další vodní nádrže v soukromém majetku. Hladičák i Čůránek jsou ve správě městyse, který
se o ně průběžně stará. V obou případech by byla nutná celková revitalizace.

Odpadové hospodářství je zajišťováno smluvně. Společnost Marius Pedersen a.s.
zajišťuje sběr a svoz papírových, plastových, skleněných a kompozitních obalů, objemného
odpadu, nebezpečného odpadu, pneumatik a směsného komunálního odpadu. Sběr a svoz
vyřazených elektrospotřebičů zajišťuje firma REMA Systém, a.s.. Svoz odpadu je dostačující
a systém sběru odpadu je v obci vyhovující.

Veřejná zeleň je v městysi tvořena více než 100 stromy, převážně lípami.
Dominantou je park u kláštera. Dále se jedná o travnaté plochy a ostatní veřejnou zeleň.
Údržbu zeleně zajišťují pracovníci městyse. Vzhledem ke stáří stromů se čas od času objeví
potřeba prořezů a porážek. Tyto zásahy nejsou podloženy žádnou odbornou studií, která by
vhodnost prací podporovala či vylučovala.
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4.8. Památky a architektura
4.8.1.

Klášter Klarisek a park

Klášter Klarisek byl založen Habartem ze Žirotína. Postaven byl do roku 1280 jako
třetí (františkánský) klášter v Čechách. Do tohoto kláštera byly uvedeny řeholní panny
z kláštera sv. Anežky Přemyslovny ze Starého Města Pražského, klášterního řádu klarisek,
jež založila sv. Anežka Česká, sestra krále Václava I.
Týnecký klášter se dožil několika velkých pohrom. Roku 1382 vyhořel, znovu
vystavěný vydržel do husitských bouří. Totéž se stalo pražskému klášteru, který zůstal 136
let pustým. Jeptišky z Prahy uprchly do Týnce pod ochranu bratří Jaroslava a Plichty ze
Žirotína, kteří zpustošený klášter znovu opravili. Žirotínové zůstali věrnými katolíky, přitom
však stáli za jedno v národním boji s mírnými Husity. Proto již týneckým pannám Husité
neublížili, ačkoli klášter stál ve známé trojzáři husitských měst: Žatcem – Sluncem, Louny –
Lunou a Slaným – Hvězdou. V roce 1443 započal pan Jaroslav, poslední potomek slavného
rodu s opravou kláštera, který i opravil. Stavbu kostela se mu již nepodařilo dokončit, neboť
zemřel. Naposledy je v listinách připomínán roku 1467.
V roce 1782 byl dvorním rozkazem císaře Josefa II. klášter zrušen.
V současné době je klášter ve správě městyse a je veden pod č. p. 10. Je nově
rekonstruován a opatřen žlutou fasádou. Klášter využívá úřad městyse, který zde má své
kanceláře, obřadní síň a obecní knihovnu.

Obrázek 17 – Klášter Klarisek
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4.8.2.

Nedostavěný gotický chrám Panny Marie

Nedostavěný gotický chrám skrývá několik záhad. Není známo, kdy byl přesně
založen. S největší pravděpodobností ho založil Plichta ze Žirotína, slavný bojovník, který
bojovával po boku římského krále Jindřicha VII., anglického krále Eduarda II. Plantageneta a
českého krále Jana Lucemburského, a který žil v letech 1291 – 1322. Stavbu započal kolem
roku 1316 a po požáru kláštera v roce 1382 zůstal nedostavěn. Plichta dobře věděl a
psychotronici to dokazují, kde chrám založit.
Chrám stojí na silné léčivé pozitivní zóně, která má tvar kříže, tedy v místech, kde se
dvě zóny kříží a tím se násobí síla léčivé energie. Tato pozitivní energie chrámu má
schopnost odstraňovat depresivní stavy, přinášet optimismus, dobrou náladu a radost ze
života. Pobyt na tomto místě je doporučován zejména lidem trpícím maniodepresemi,
nedostatkem sebevědomí, lidem přecitlivělým, se sklony k sebevraždě. Energie vyzařující na
tomto místě posiluje obranyschopnost organismu, dlouhodobější pobyt nebo časté návštěvy,
posezení v trávě uprostřed chrámu doporučují lidem po mozkové obrně, mozkové mrtvici a
po veškerých úrazech hlavy.

Obrázek 18 – Nedostavěný gotický chrám

Chrám k sobě přitahuje citlivé lidi, koštýře, starší lidi, ale i milence, kteří si v jeho
prostorách rádi hrají, zpívají nebo alespoň posedí. Důkazem toho je až sto svatebních
obřadů ročně v prostorách chrámu a také několik filmů, alespoň z části natáčených
v prostorách chrámu. Například film „Kytice“ od K. J. Erbena ve zpracování F. A. Brabce,
nebo záběry z filmu Juraje Jakubiska „Post Coitum“ s Francem Nerem.
Stavitel Kamil Hilbert, lounský rodák, tuto stavbu podrobně zkoumal a vyjádřil se, že
náleží k huti Petra Parléře, stavitele Svatovítského chrámu.
Také jiní odborníci se vyjádřili, že torzo kostela se řadí svou uměleckou hodnotou
k nejdokonalejším památkám České republiky, a to jak velkou monumentálností celku, tak
vytříbeností a vkusem umělecké výroby a mistrným technickým provedením.
V roce 1744 byla k nedostavěnému chrámu na jeho základech přistavěna barokní
zvonice, ve které je dnes v její přízemní části umístěn krámek s upomínkovými předměty.
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4.8.3.

Hrobka Jana Tuscanyho a hrob B. Roezla

Hrobka Jana Tuscanyho vévodí hřbitovu na západním konci městyse, směrem na
Louny. Je to klasicistní empírová hrobka z roku 1800, kterou tvoří vysoký jehlanec s vázou a
sochami, vlevo sedící žena s lebkou a vpravo genius víry ukazující k nebi a české nápisy a
verše, na krychlovém podstavci. Sem byl také pohřben 23. 10. 1801 pan Ambrož Tuscany,
který zemřel ve věku 80 let. Hrobka byla v letech 2009 – 2010 částečně rekonstruována.
Na hřbitově se také nachází hrob botanika, objevitele, cestovatele a vynálezce
Benedikta Roezla, známého lovce orchidejí. Na Karlově náměstí v Praze má pomník.

Obrázek 19 – Hrobka Jana Tuscanyho

4.8.4.

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple stojí u východní strany kostela sv. Jiří. Není známo, kdo ji dal vystavět. Snad
vznikla brzy po tom, když byl Jan Nepomucký vyhlášen za svatého, tedy roku 1729. Jisté ale
je, že již stála r. 1740. Za dob císaře Josefa II. měla jmění 80 zlatých a měla být zrušena,
zůstala však zachována. Stojí v místech, kde byl kdysi hřbitov.
V roce 1998 byla kaple nově opravena a byla nově vysvěcena se sochou sv. Jana
Nepomuckého. V roce 2002 byla kaplička vykradena. Zmizela socha sv. Jana Nepomuckého
a dva bronzové svícny. V roce 2009 byla rekonstruována a získala zpět svůj atraktivní
vzhled. Kaple je ve vlastnictví městyse Panenský Týnec.

Obrázek 20 – Kaple sv. Jana Nepomuckého
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4.8.5.

Kostel sv. Jiří

Kostel sv. Jiří je přestavěn z původního malého kostelíka, který měl kněžiště kolmo
na nynější, starý, původní zachován a barokně přistavěn v době po roce 1722 a dále
upraven roku 1904. Malý původní kostelík pochází pravděpodobně z roku 1318, kdy dne 23.
4., tedy na Velikonoce a zároveň na svátek sv. Jiří, mohl Plichta ze Žirotína obdržet rytířské
pasování od krále Jana Lucemburského v Domažlicích u příležitosti zemského sněmu. A
jako trvalou připomínku pasování do rytířského stavu mohl založit kostel sv. Jiří. Tento kostel
převzal po zániku klášterního kostela sv. Trojice, zřejmě po požáru kolem roku 1722, funkci
farního kostela, kdy v roce 1740 byla v Týnci zřízena samostatná duchovní správa.
Vlastníkem kostela sv. Jiří je Římskokatolická farnost Zlonice (p.p.č. 54).

Obrázek 21 – Kostel sv. Jiří

4.8.6.

Kostel sv. Blažeje a studánka

Nedaleko Panenského Týnce se ve směru na Prahu nachází kostel sv. Blažeje
s barokně zastřešenou studánkou. Vodě z této studánky je připisována léčivá a zázračná
schopnost, která je popsána už v pověstech Václava Beneše Třebízského. Studánka stojí na
uzavřeném (soukromém a oploceném) pozemku a není tedy veřejně přístupná.

Obrázek 22 – Kostel sv. Blažeje s barokní studánkou
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4.8.7.

Objekt bývalého pivovaru

Na území městyse stojí starý pivovar. Jedná se o menší parostrojní pivovar, který byl
majetkem firmy Knobloch a synové a zanikl v roce 1910. Vařil Týnecké pivo.
Po ukončení výroby piva byl objekt pivovaru využíván k výrobě mýdel a později pro
potřeby zemědělského družstva a to jako sklad. S ustupující zemědělskou činností však
ustupuje také zájem o prostory pivovaru. Od roku 2001, kdy objekt pivovaru přešel do
vlastnictví městyse, hledá vedení městyse jeho využití. Nejpřijatelnějším řešením tehdy radní
shledali pronájem s pozdějším odprodejem. Výtěžky z pronájmu jsou však nízké a sotva
stačí k pokrytí běžné údržby objektu.
V roce 2002 byla provedena částečná oprava střešní vazby, která se propadla.
Jednalo se o zadní část západní strany nad místností civilní obrany. Byly osazeny nové
krovy a střecha byla pokryta novými bobrovkami. V roce 2009 byla pak provedena
prozatímní oprava věnce pivovarského komínu.
Nyní je objekt pivovaru z důvodu špatného technického stavu veřejnosti nepřístupný.
Některé části objektu jsou využívány jako skladové zázemí městyse, část je pronajímána
k podnikání. Dnes se v této části pěstuje hlíva ústřičná, houba s léčivými účinky.
Rekonstrukce objektu pivovaru je nevyhnutelná, nicméně městys nedisponuje
finančními prostředky na její provedení.

Obrázek 23 – Objekt bývalého pivovaru včetně komína
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4.9. Technická a dopravní infrastruktura
Vybavenost technickou infrastrukturou v Panenském Týnci je na vyhovující úrovni.
Zásobování vodou obce Panenský Týnec je ze stávajícího vodojemu a rozvodného
potrubí v majetku SVS, a.s., který spravuje SčVK Teplice a.s. Z hlediska rozvoje městyse,
kdy je předpokládaný nárůst max. na 600 obyvatel v následujících cca 15 letech, je kapacita
sítě pro pokrytí potřeby vody pro obyvatelstvo dostatečná, je pouze potřeba prověřovat
kapacitu stávajícího zásobního vodojemu. Vzhledem k tomu, že vodovod slouží a bude
sloužit pouze pro pokrytí potřeby pitné vody, není uvažováno s využitím vodovodu pro
požární účely, neboť by muselo být použito větších dimenzí potrubí a pak by nebylo možné
zajistit obměnu vody v potrubí pro zajištění potřebné kvality vody pro spotřebitele. Rovněž,
pokud bude uvažováno v místech průmysl s potřebou vody, je možné zajistit pouze vodu pro
pitné účely, pro jiné je potřeba zajistit samostatné řešení vzniklé situace podle konkrétního
provozu.
V letech 2001 – 2003 proběhla plynofikace obce a v současné době je na plyn
připojena většina domů a také Základní i Mateřská škola. Zásobování obce plynem je ze
stávajícího středotlakého rozvodu napojeného na regulační stanici mimo intravilán obce,
která je napojena na stávající VTL plynovod. Stávající rozvod po obci je k objektům, a to i v
zastavitelných lokalitách. Jelikož není v současnosti napojení v obci na plyn 100%, stejně tak
nelze uvažovat i se 100 % napojením výhledové výstavby. Kapacitně by stávající rozvody
měly stačit i pro budoucí výstavbu, v případě vyšší potřeby by bylo možné provést technická
opatření v regulační stanici pro posílení rozvodů v obci. Rozvody plynu jsou uvažovány
pouze pro bytovou výstavbu, v případě potřeby plynu pro průmyslovou výstavbu musí být
toto řešeno individuálně.
Od roku 2002 jsou veškeré rozvody elektrické energie vedeny zemními kabely a
všechny domy i objekty jsou na síť elektrické energie napojeny.
V Panenském Týnci je vybudována dešťová kanalizace. Ta již v některých místech
vykazuje své stáří a opotřebovanost. V podstatě je ale funkční.
Odkanalizování splaškových vod z obce Panenský Týnec není v současnosti
vyřešené, jednotlivé nemovitosti mají buď vlastní žumpy, septiky nebo domovní čistírny
odpadní vod. Pro komplexní odkanalizování obce je navržena oddílná splašková kanalizace.
Stoková síť oddílné kanalizace je navržena jako gravitační a povede po veřejných
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prostranstvích. ČOV je navržena pro 600 ekvivalentních obyvatel jako ČOV typu SBR. Jedná
se o aktivační mechanicko-biologickou čistírnu s úplnou stabilizací a akumulací kalu.

V Panenském Týnci je funkční rozhlas městyse. Ten je v současné době tvořen
dvěma technickými řešeními. Základna a ústředna na úřadě městyse je uzpůsobena pro
drátový i bezdrátový přenos. Menší část městyse je řešena bezdrátově prostřednictvím dvou
hnízd. Zbývající část městyse je řešena drátovým rozvodem rozhlasu. Plánuje se dokončení
bezdrátového rozhlasu na celém území městyse.
Chodníky jsou zbudovány po celé délce městyse a také v některých částech mimo
hlavní tah městysem. Jejich technický stav je celkově špatný. Samotná dlažba je v mnoha
místech i funkční, ale v podstatě je vymlácená a povrch nerovný. V mnoha částech obce
chodníky zcela chybí.
Přes Panenský Týnec vede průtahová silnice III. třídy č. 23737, která vesnici spojuje
s okolními obcemi. Vlastníkem je z části Ústecký kraj a z části Městys Panenský Týnec. Stav
silnice je uspokojivý. Místní komunikace vnitřní části obce jsou součástí ploch veřejného
prostranství. Šířka obslužných komunikací je proměnná v rozmezí 3-6 m. V některých
částech jsou komunikace již ve špatném stavu a potřebují opravu (Zahumenská, od Benziny,
ke škole, pod parkem a další). Je třeba dokončit přístupovou komunikaci k Čůránku.
U Panenského Týnce je zbudován obchvat silnicí I. třídy č. 7. Silnice je v
současnosti rozšiřována na čtyřpruhovou rychlostní komunikaci R7, kdy stávající silnice I/7 je
budoucím pravým dvojpruhem budoucí rychlostní silnice R7. Součástí rozšíření bude
mimoúrovňová křižovatka pro bezpečnější sjezd a nájezd na rychlostní komunikaci R7. V
oblasti hluku z této komunikace je řešen jen s minimální ochranou ploch pro bydlení před
hlukem z dopravy. Rychlostní silnice R7 je rychlostní silnice vedoucí z Prahy přes Slaný,
Louny, Žatecko do Chomutova, dále k německým hranicím naváže na modernizovanou
silnici I/7. Celková délka bude 82 km, v současnosti je v provozu přibližně 26 km a cca 20 km
je postaveno v polovičním profilu.
Autobusová doprava slouží především k přepravě obyvatel za prací a dětí do škol.
Zastávka je umístěna uprostřed vsi u prodejny. Vesnice je dlouhá 1350 metrů, takže při
docházkové vzdálenosti 400 metrů jedna zastávka nestačí. Navrhují se dvě zastávky BUS
na křižovatkách hlavní ulice. Dále je třeba zřídit pro dálkové autobusy z Prahy zastávky
přímo u rychlostní silnice R7 – a to v obou směrech, u mostu. Ty budou podle normy na
samostatných zpomalovacích pruzích a v zálivu.
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4.10. Kultura, sport a volný čas
Oblast kultury, sportu a volného času není v městysi příliš vhodně zastávána. Vyžití
obyvatel se nevěnuje městys jako takový a kulturní, společenské i sportovní vyžití zajišťují
místní organizace spíše jako střípky, s nepravidelností, nízkými finančními prostředky a
malým zájmem obyvatel o nápomoc. Důsledkem toho je, že místní obyvatelé nejsou příliš
zvyklí na tradice, nemají k nim důvěru, návštěvnost i tradičních akcí opakujících se každý rok
klesá.
Již 135 let funguje v Panenském Týnci Sbor dobrovolných hasičů. Jedná se o
neziskovou organizaci s vlastní identitou a hospodařením. Podporována je městysem
Panenský Týnec. Organizace funguje velmi dobře a ve své oblasti se rozvíjí. Pro obyvatele
městyse pořádává staročeské máje nebo martinské posvícení.
Další aktivní organizací je Honební společenstvo Panenský Týnec. Funguje na
území Panenského Týnce, Žerotína a Úherec. V Panenském Týnci každoročně pořádá
Myslivecký hon a následně Myslivecký ples se zvěřinovou tombolou.
Příliš nefungující organizací v obci je Tělocvičná jednota Sokol. Této organizaci
patří místní sokolovna, místo, kam se soustřeďuje kulturní a společenská zábava. Objekt je
však ve velmi špatném technickém i morálním stavu. Je neudržovaný a chátrající zvenku i
zevnitř. Organizace nespolupracuje s městysem. Pro obyvatele Panenského Týnce koná
pramálo. Tradicí snad zůstává Sokolský ples, v letech minulých občas uspořádala Maškarní
rej.
Pod Tělocvičnou jednotou Sokol je vedeno Fotbalové družstvo dospělých i
fotbalové družstvo dětí a mládeže. Obě družstva jsou aktivní.
Některé kulturní, společenské a sportovní aktivity převzala Základní škola. Ta
zajišťuje odpolední volnočasovou činnost žáků, pro dospělé provozuje Keramickou dílnu.
Tradičně pořádá Dětský den a Školní ples. Spolu s městysem Panenský Týnec a Sborem
dobrovolných hasičů pořádá Chrámovou vánoční slavnost, která sklízí úspěch.

Dalšími tradičními akcemi, které se v Panenském Týnci konají, jsou:
Tradiční soupeření v mariáši (pořádá TJ Sokol)
Open Air Festival
CarsWars Opening
Tuning sraz
AirStars Meeting a další akce letiště
Zástupci městyse se pravidelně účastní Setkávání Týnců.
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V Panenském Týnci dále působí Český červený kříž Panenský Týnec – místní
skupina

oblastního

spolku

Louny.

Činnost

spolku

pro

obyvatele

městyse

je

soustřeďována do dvou aktivit, kterými jsou setkání seniorů s posezením a tancem a výlet
seniorů lodí.

Obrázek 24 – Setkání seniorů Na pile

Vyvíjející se organizací je TOT Bílý racek. Jedná se o sdružení trempů a kamarádů
osad Panenský Týnec a Žerotín. Pořádají trampskou zábavu a trampská setkání.
Tradičním spolkem je HC Panenský Týnec, tedy družstvo mladších i starších
hokejových nadšenců, kteří se účastní soutěže na amatérské úrovni.
Volný čas mohou obyvatelé městyse trávit v následujících objektech:
park u kláštera,
veřejně přístupný chrám,
dětské hřiště u kláštera,
odpočinkový altánek u klášterního areálu z roku 2011,
hřiště u Základní školy,
tělocvična Základní školy,
sokolovna,
Penzion Na pile.

Obrázek 25 – Klášterní areál s chrámem a parkem
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5.

Shrnutí východisek pro strategii rozvoje

5.1.

Vyhodnocení
Městys Panenský Týnec je tvořen jednou místní částí. Celková katastrální výměra

městyse je 613 ha, téměř 80 % této výměry tvoří orná půda. Panenský Týnec spadá do
působnosti obce s rozšířenou působností Louny.
Městys Panenský Týnec má zpracovanou Územně plánovací dokumentaci, kterou
zastupitelstvo městyse schválilo v roce 2013.
Panenský Týnec stejně jako okres Louny patří do oblasti s tradicí zemědělské výroby,
na kterou navazují i soukromí podnikatelé a zemědělci.
Ekonomická

aktivita

v Panenském

Týnci

je

tvořena

především

obyvateli

zaměstnanými, žije a funguje zde i několik menších zaměstnavatelů v oblasti zemědělství i
průmyslu a obchodu. Podíl nezaměstnaných v obci byla v roce 2013 nižší oproti průměru
okresu. V současné době je v Panenském Týnci 26 uchazečů o zaměstnání.
Počet obyvatel městyse i nových domů neustále pozvolna roste. Z toho je zřejmý
zájem obyvatel o bydlení v této lokalitě.
Z Panenského Týnce je výborná dopravní dostupnost ve směru Louny i ve směru
Slaný nebo Prahu. Avšak pouze vlastními vozidly. Veřejná doprava v těchto směrech není
uspokojivá a vůbec nevychází vstříc potřebám obyvatel Panenského Týnce. Většina
autobusových spojů městys objíždí, zastavuje v něm rok od roku méně často.
V městysi žije nejvíce lidí s nižším vzděláním.
V Panenském Týnci funguje Základní škola i Mateřská škola. Základní škola má nyní
kapacitu 75 žáků, Mateřská škola má kapacitu 50 dětí a je plně obsazena. Dále se zde
nachází ordinace praktického lékaře pro dospělé a zubní lékař. Lékárna v obci není a
nejbližší je 8km vzdálená v Lounech. Velmi dobře zde funguje obchod.
Technická a dopravní infrastruktura celkově není úplně vyhovující. Stávající
infrastruktura z části vyžaduje rekonstrukci (některé úseky dešťové kanalizace, místní
rozhlas, veřejné osvětlení) a zcela chybí splašková kanalizace a čistírna odpadních vod. Ve
špatném stavu jsou chodníky, v některých místech zcela chybí.
Městys Panenský Týnec má dobrý potenciál pro místní cestovní ruch. Celý klášterní
areál včetně chrámu nabízí dobré zázemí turistům i návštěvníkům městyse.
Kulturní, společenský a volnočasový život v obci je nedostačující a bylo by třeba
zlepšení jeho organizace a nabídky.
Městys má zajištěn sběr i svoz komunálního i nebezpečného odpadu.
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5.2.

SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

Relevantnost pro využívání dotačních titulů

Nedostatečné

využití

dotačních

titulů

Základní a Mateřská škola v obci

v programovém období 2007 – 2013

Pozvolný růst počtu obyvatel

Malá kapacita žáků Základní školy

Výstavba nových rodinných domů

Špatný stav okolí Základní školy a hřiště

Poloha při budované R7

Špatný technický stav budovy Mateřské školy

Dostatečná ale ne velká vzdálenost od měst Organizace ZŠ a MŠ spolu nespolupracují
Louny a Slaný, od hl. města Praha

Nedostačující technické vybavení pro péči o

Venkovský ráz krajiny

veřejné

Schválený Územní plán městyse

v zimním období

Fungující péče o veřejné prostranství

Neodborná a nekomplexní péče o veřejnou

Starousedlíci

zeleň a park

Klášterní areál s chrámem a parkem

Nedostatečná informovanost o městysi a

Pořádání svatebních obřadů v chrámu

propagace

prostranství

–

a

neúplný

zeleň

web,

zejména

neaktuální

Návštěvnost klášterního areálu s chrámem a publikace
parkem českými i zahraničními turisty

Nevyužitý turistický potenciál

Zajímavost – léčivá schopnost chrámu

Chátrající objekty – zdravotní středisko,

Další drobné památky jako je kostel, kaple, bývalý pivovar
hrobka nebo starý pivovarský komín

Špatný stav některých místních komunikací

Ordinace praktického lékaře, zubního lékaře, Zastaralý místní rozhlas
pošta a obchod přímo v obci

Pouze

Průtahová silnice obcí v dobrém stavu

s odpadními vodami

Fungující

vodovod,

dočasné

řešení

nakládání

plynofikace, Strohý společenský život

elektrorozvody

Nezájem obyvatel o místní knihovnu

Fungující místní rozhlas
Aktivní působení zemědělců a obdělávání
orné půdy
Podnikatelé v obci
Spolková činnost obyvatelstva – myslivci,
hasiči, červený kříž, sokol, trampové
Vedení kroniky a knihovny
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Příležitosti

Hrozby

Komunitní plánování, zapojení obyvatel do Zhoršování technického stavu objektů ve
přípravy a realizace společných projektů vlastnictví městyse
Dokončení zateplení objektu Mateřské školy

Nedostatek

Dokončení bezdrátového obecního rozhlasu

investiční i neinvestiční aktivity městyse

Rekonstrukce chodníků podél páteře obce

Nespokojenost obyvatel a jejich stěhování

Rekonstrukce chodníků u rodinných domů

mimo městys

Rekonstrukce budovy zdravotního střediska

Neudržení počtu žáků Základní školy –

finančních

prostředků

na

Podpora udržení služeb přímo v obci – pošty, neschopnost městyse dotovat její provoz
lékařů, obchodu, pohostinství

Omezení

Jednání s Tělovýchovnou jednotou Sokol, státního

příjmů
rozpočtu

rozpočtu

městyse

v důsledku

ze

úsporných

získání sokolovny do vlastnictví městyse a opatření státu
rekonstrukce

objektu

s cílem

vybudovat Pokračující

zhoršování

už

nyní

špatné

kvalitní a moderní centrum společenského a dopravní obslužnosti veřejnou dopravou
kulturního života

Zvyšování

nezaměstnanosti,

snižování

Opravy objektů ve vlastnictví městyse – životní úrovně obyvatel
budovy úřadu městyse (kláštera)
Dokončení

přípravy

projektu

Odchod mladých lidí za prací
na

řešení Nesoudržnost obyvatel s venkovem

odpadních splaškových vod, získání dotace Nevyřešení nakládání s odpadními vodami
na jeho realizace a realizace
Příprava a realizace projektu na opravu
místních komunikací
Podpora místních spolků – myslivců, hasičů,
červeného kříže, sokola a trampů
Spolupráce

s místními

spolky,

podpora

společenského života, povzbuzení obyvatel
ke spolupráci a aktivnímu životu
Revitalizace

veřejného

osvětlení

s cílem

úspor elektrické energie
Zajištění dostatečného technického zázemí a
vybavení pro údržbu a obnovu veřejného
prostranství a zeleně
Vypracovat plán péče o veřejnou zeleň a
klášterní park s cílem kompletní revitalizace
a následné péče a údržby
Vyřešení objektu bývalého pivovaru
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6.

Strategie rozvoje městyse

6.1.

Vize rozvoje a priority městyse Panenský Týnec
Vize rozvoje městyse Panenský Týnec byla stanovena na základě vyhodnocení

stávajícího profilu městyse. Záměrem je využít potenciál (příležitosti) k eliminaci či
odstranění slabých stránek městyse a k posílení stránek silných. Zároveň hrozby proměnit
příležitosti pro rozvoj budoucí.
Vize rozvoje městyse
Městys Panenský Týnec se v roce 2020 bude prezentovat jako obec s typickým
venkovským rázem poskytující však moderní žití občanů v každém věku spočívají v kvalitní
infrastruktuře, úplné občanské vybavenosti, životu příjemným životním prostředím a v
bohatém společenském a volnočasovém vyžití a dále jako obec s turistickým zázemím
vhodná pro návštěvu tuzemskými i zahraničními návštěvníky.

Za účelem naplnění vize rozvoje městyse byly stanoveny následující priority:
Občanská vybavenost
Technická a dopravní infrastruktura
Péče o životní prostředí a krajinu
Obnova tradic, kulturního dědictví a památek
Posílení potenciálu turistické oblasti

Realizace prioritních oblastí bude probíhat v souladu s Územním plánem městyse
Panenský Týnec.
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6.2.

Návrh opatření
6.2.1.

Občanská vybavenost

Občanskou vybavenost městyse nyní tvoří:
Úřad městyse
Zdravotní středisko
Základní škola
Mateřská škola
Sokolovna
Park u klášterního areálu s dětským hřištěm a altánem
Hasičská zbrojnice

Rozsah občanské vybavenosti je dostačující potřebám obyvatelstva. Proto je
navržena pouze technická obnova stávajících objektů.
Úřad městyse
Úřad městyse vyžaduje opravu fasády po celém obvodu a částečnou opravu střechy.
Vnitřní prostory úřadu jsou dostačující, v budoucích letech bude potřeba provést udržovací
práce jako je výmalba, nátěr okenních rámů.
Zdravotní středisko
Objekt zdravotního střediska je zastaralý, technicky nevyhovující a celkově volá po
rekonstrukci. Bylo by potřeba dokončit výměnu oken a provést novou fasádu. Vnitřní prostory
rovněž vyžadují rekonstrukci.
Základní škola
Základní škola má nové zateplení a plastová okna. I vnitřní prostory jsou postupně
modernizovány. Je potřeba v této modernizaci dále pokračovat, aby škola udržela standard.
Revitalizaci vyžaduje okolí školy, tedy dvůr před i za školou, zahrady a travnaté plochy a také
školní hřiště. Mnoho úprav je škola schopna zajistit svépomocí v rámci výuky nebo
volnočasového vyžití rodičů a dětí. Proto je navrženo realizovat revitalizaci okolí školy
prostřednictvím komunitního plánování a aktivního zapojení dětí a mládeže do realizace.
Dalším návrhem je realizovat sanaci, odvlhčení objektu školy. Potřeba sanace bude ověřena
po několika letech po provedení zateplení. Zatím bude průběh vlhkosti ve škole sledován a
v případě, že nebude docházet ke zlepšení, bude navržen projekt sanace.
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Mateřská škola
Objekt mateřské školy je původní. Je nutné zateplení, nová fasáda a výměna oken.
Vnitřní prostory školy vyžadují pouze údržbu. Rekonstrukci potřebuje terasa. Okolí školky
nevyžaduje větších úprav.
Sokolovna
Možným opatřením je zahájit jednání s Tělocvičnou jednotou Sokol o převedení
objektu sokolovny do majetku městyse. Městys by následně mohl využít dotačních
prostředků ke kompletní rekonstrukci sokolovny a vybudovat zde moderní středisko
kulturního a volnočasového vyžití obyvatel městyse.
Park u klášterního areálu s dětským hřištěm a altánem
Park u klášterního areálu je v krásném stavu. Je potřeba zodpovědná úprava stromů,
která bude řešena v rámci priority „Péče o životní prostředí a krajinu“. Ostatní potřebné práce
jsou spíše udržovacího charakteru. Též péče o dětské hřiště a altánek vyžaduje pouze
pravidelnou údržbu.
Hasičská zbrojnice
Vzhledem k obměně vozidla Sboru dobrovolných hasičů je nutné provést úpravy
garáže hasičské zbrojnice za účelem umístění nového vozidla.

6.2.2.

Technická a dopravní infrastruktura

V oblasti technické a dopravní infrastruktury je navrhováno soustředit se na tato
témata:
Splašková kanalizace a ČOV
Rozhlas městyse
Veřejné osvětlení
Bezpečné chodníky při hlavním tahu městysem
Chodníky u rodinných domů
Místní komunikace
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Splašková kanalizace a ČOV
V současné době na území městyse zcela chybí. Do budoucna by zcela vyřešila
odvod splašků. Její realizace je však finančně velmi náročná a je potřeba řádné přípravy
projektu a získání dotačních prostředků.
Rozhlas městyse
Je navrženo, aby byl v celém území městyse vybudován bezdrátový místní rozhlas,
který by po řadu několik dalších let splňoval nároky moderní společnosti a vyřešil by
technickou i morální zaostalost rozhlasu současného.
Veřejné osvětlení
Navrhuje se provést pasportizaci veřejného osvětlení a vyhodnocení jeho stavu a v
případě vyhodnocení stavu jako nevyhovujícího, ať už z hlediska technického či
ekonomického, připravit projektovou dokumentaci a provést revitalizaci veřejného osvětlení
dle návrhu.
Bezpečné chodníky při hlavním tahu městysem
Chodníky na území městyse jsou ve špatném stavu. Je potřeba jejich kompletní
rekonstrukce

včetně

srovnání terénu.

Navrhuje

se nechat

zpracovat

projektovou

dokumentaci a nalézt dotační prostředky k uskutečnění samotné realizace.

Chodníky u rodinných domů
V některých částech městyse chodníky chybí. Navrhuje se zmapovat stav, nechat
vypracovat projektovou dokumentaci a následně výstavbu chodníků v etapách realizovat.
Místní komunikace
Je potřeba vyhodnotit stav místních komunikací a navrhnout a provést rekonstrukci a
dokončení některých z nich, např. v Zahumenské, pod parkem, ke škole, k Čůránku a další.

6.2.3.

Péče o životní prostředí a krajinu

Navrhuje se provést dendrologický průzkum všech stromů, vyhodnocení stavu
veřejné zeleně a zpracování plánu revitalizace veřejné zeleně. Podle plánu by následně byla
veřejná zeleň revitalizována a v letech následujících by byla zodpovědně ošetřována.
V rámci údržby veřejného prostranství městyse je potřeba posílit technické zázemí
pro tuto údržbu, tedy zakoupit stroje a pomůcky pro údržbu veřejného prostranství.
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6.2.4.

Obnova tradic, kulturního dědictví a památek

V současné době jsou tradice konané na území městyse Panenský Týnec jakoby
neucelené, bez řádu a organizace. Navrhuje se tedy v první řadě tradice sjednotit a vytvořit
program tradic konaných pro obyvatele tak, aby byl logický, měl návaznost a propojenost
s jednotlivými organizacemi a spolky. Tento program by měl být výsledkem spolupráce
městyse právě se spolky a organizacemi. Dalším úkolem je získat finanční prostředky na
realizaci tradic. Obnova tradic by neměla vystupovat jako projekt, ale měla by být činností
vykonávané ve vzájemné spolupráci. Je třeba zvolit, kdo bude „tahoun“. Ideální by bylo,
kdyby se této činnosti ujal někdo z vedení městyse. Vhodné by bylo rovněž do spolupráce
zapojit školu i školku, případně občany dobrovolníky. Bezpochyby posílit tradice může příliv
dotačních prostředků na realizování různorodých akcí.
V rámci obnovy památek není v současné době příprava projektů nutná. Lze je
zachovávat prostřednictvím běžné údržby.
Snad jen, je-li považován za památku, objekt bývalého pivovaru potřebuje
kompletní rekonstrukci. Je však třeba najít jeho využití. Případně je možné objekt odprodat a
opustit tak od starostí vzniklých s rekonstrukcí, především pak těch finančních. Prodej by
však musel být dobře nastaven ve prospěch městyse. V případě zvážení jeho rekonstrukce,
je nutné, stanovit si záměr využití objektu. Poté by bylo možné zažádat i o dotační
prostředky. Příprava takového projektu však bude časově i finančně velmi náročná.

6.2.5.

Posílení potenciálu turistické oblasti

Městys Panenský Týnec disponuje několika místy, která tvoří silný potenciál turistické
oblasti. Je zde nedostavěný gotický chrám, klášter klarisek, přiléhající park, kostel sv. Jiří,
hrobka na hřbitově. I pro případ, že by se městys nechtěl stát turistickým centrem, bylo by
více než vhodné posílit potenciál turistické oblasti především informovaností. Návrhem je
vytvořit balík propagačních opatření, která pomohou zviditelnit nejen turistické objekty, ale
také městys jako takový. Jednalo by se zejména o:
-

aktualizaci a doplnění strohého webu městyse Panenský Týnec,

-

vydání publikace o městysi v různých formátech,

-

vydání pohledů,

-

vydání drobných propagačních materiálů,

-

spolupráce s portály poskytujícími informace turistům a svatebčanům.
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6.3.

Aktivity rozvoje městyse Panenský Týnec
V rámci naplnění prioritních oblastí strategického rozvoje městyse Panenský Týnec

byly k 31. 12. 2014 navrženy k přípravě a realizaci v období let 2014 – 2020 následující
projekty:
Občanská vybavenost
o

Oprava fasády objektu Úřadu městyse

o

Oprava střechy objektu Úřadu městyse

o

Rekonstrukce zdravotního střediska

o

Úprava prostranství před Základní školou (hlavní vchod)

o

Úprava dvora a zahrad Základní školy

o

Revitalizace hřiště u Základní školy

o

Dokončení zateplení objektu Mateřské školy

o

Rekonstrukce sokolovny ve spolupráci s TJ Sokol

o

Stavební úprava garáže hasičské zbrojnice

Technická a dopravní infrastruktura
o

Výstavba splaškové kanalizace a ČOV

o

Dokončení bezdrátového obecního rozhlasu

o

Revitalizace veřejného osvětlení

o

Rekonstrukce páteřního chodníku

o

Chodníky u rodinných domů

o

Rekonstrukce a opravy místních komunikací

Péče o životní prostředí a krajinu
o

Revitalizace veřejné zeleně a klášterního parku

o

Posílení technického vybavení městyse pro údržbu a pořádek

Obnova tradic, kulturního dědictví a památek

Posílení potenciálu turistické oblasti
o

Marketing a propagace městyse Panenský Týnec

Jelikož Strategický plán rozvoje městyse je živým dokumentem, který bude
pravidelně aktualizován dle potřeb a podnětů vedení městyse, soukromé i veřejné sféry a
občanů, je tento výčet projektů informativní. Více o projektech obsahují Projektové karty,
které jsou přílohou dokumentu. I ty budou pravidelně doplňovány a rozšiřovány.
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7.

Závěr
V rámci Strategického plánu rozvoje městyse na období let 2014 - 2020 jsou

definovány základní priority rozvoje městyse pro období následujících 6 let. Jejich vlastní
realizace je závislá na zdrojích financování. Zde je počítáno s kombinací zdrojů z Fondů
Evropské unie pro období 2014 -2020 a zdrojů ze státního rozpočtu, krajského rozpočtu i
z rozpočtu městyse.
Je patrné, že objem finančních prostředků přesahuje několikanásobně možnosti
rozpočtu městyse, proto je možné, že se nepodaří všechny priority v uvedeném období
realizovat a bude nutné je přesunout do následujícího období.

Hlavními prioritami městyse v oblasti investic je jednoznačně vyřešení neutěšeného
technického stavu některých objektů občanské vybavenosti, revitalizace technické a
dopravní infrastruktury, zkvalitnění péče o životní prostředí a krajinu a v neposlední řadě
obnova tradic, kulturního dědictví a památek.
Městys a jeho vedení musí vyvinout maximální snahu být aktivní ve vyhledávání
zdrojů financování a úspěšní při splnění podmínek jednotlivých dotačních programů.

Strategický plán rozvoje městyse je neustále se měnící materiál. Z hlediska evaluace
je nezbytné pravidelné monitorování a hodnocení realizace stanovených priorit a současně i
souladu aktivit jiných subjektů s tímto materiálem.

Současně je nezbytné průběžně shromažďovat připomínky a podněty k aktualizaci
strategie rozvoje (např. doplňování konkrétních projektových záměrů nebo aktualizace
stanovených cílů a priorit). Zastupitelstvo městyse by mělo minimálně dvakrát ročně
projednat zprávu o realizaci Strategie plánu rozvoje městyse Panenský Týnec na období let
2014 - 2020 a rozhodnout o jeho aktualizaci či doplnění.

Poděkování patří všem členům komisí a občanům, kteří se na přípravě a průběžné
aktualizaci strategie rozvoje městyse aktivně podílí, a dále zastupitelům městyse za
konstruktivní přístup při projednání tohoto, pro městys zásadního, materiálu.
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