INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Červenec 2014

Slovo starosty
Vážení občané,
v době, kdy najdete první číslo tejnického čtvrtletníku ve Vašich
schránkách a budete se s ním seznamovat, tak již vlastně uběhla
první polovina roku 2014 a nám na radnici nazrává čas na
faktická hodnocení naší čtyřleté zastupitelské činnosti.

úklidu veřejných prostranství.
Zásadní pro nás je také velmi
dobrá spolupráce s podnikateli
v oblasti zemědělství, která se
vypracovala na vyšší úroveň
společného vnímání potřeb
Osobně
si velice
vážímúkolem
toho, žebylo
mi jako
starostovi městyse byl dán
Osobnějsem
jsem velmi
velmi rád
rád a
a také
také si
Hlavním
dostát
navzájem.
Hlavním
úkolem
bylo
velice vážím
toho,
že dostát
mi jako předvolebním slibům, což se dle Výsledky spolupráce se opět
předvolebním
slibům, byl
což dán
se
starostovi městyse
mého soudu podařilo a určitě se v dobrém projevily v čistotě
prostor
úvodnímu
slovu do
není za co stydět. Můžeme se městyse i v období nepříznivých
dle
méhok soudu
podařilo
a
našeho
Tejnického Vám, našim voličům, s klidným povětrnostních podmínek. Řekl
určitě
není nového
za
zpravodaje. Ten bychom rádi srdcem podívat do očí a nahlas bych, že celkově je spolupráce
tímto prvním číslem uvedli do říci, že konkrétní výsledky jsou s podnikateli působícími na
pravidelného života a na jeho hmatatelné a okem vnímatelné.
území městyse oboustranně
stránkách ukázali, co se u nás v Náš městys se stal jednou vnímána velmi pozitivně a lze
městysi děje, co se připravuje, co z nejčistějších obcí lounského říci, že si vzájemně pomáháme.
se povedlo nebo i nepovedlo, jak okresu. Naši pracovníci na postu To je dobrý odrazový můstek pro
pracují
naše
společenské veřejně prospěšných prací věnují další
budoucí
spolupráci
organizace, jak si stojíme ve čistotě městyse maximální k prospěchu kultury života na
sportovních kláních, něco málo pozornost a jejich zvýšené úsilí vesnici.
z jiných oblastí a také bychom na se nám vrací ve zlepšení (pokračování na další straně)
nich rádi dali prostor Vám, životního prostředí v oblastech
čtenářům.
snížení prašnosti, péče o zeleň a
Osobně bych byl velmi rád, aby
se tímto prvním i dalšími čísly
zpravodaje ukázalo, že náš
městys žije, máme se čím
pochlubit a že tu jsme.
Předcházejících tři a půl roku
práce zastupitelstva městyse
směřovalo
k
naplnění
vytyčených cílů, které jsme si po
volbách dali.

Je asi součástí života člověka, že
se někdy dostane do situace, kdy
své potřeby musí řešit cestou
úřední a Úřad městyse nelze
z tohoto řetězce vyjmout.
Ne vždy lze požadované potřeby
občana zajistit v plné šíři, ale naší
snahou vždy bylo a nadále bude
najít schůdnou cestu pro
vyřešení občanské potřeby.
Pokud se toto nepodařilo přímo
na našem úřadu, tak jsme určitě
našli cestu tam, kde bylo
občanovi pomoženo. Touto
cestou chceme pokračovat také
nadále.
Vážení spoluobčané, čeká nás
ještě hodně společné práce a rád

bych podtrhl slovo společné.
Někdy mám takový nepříjemný
pocit z toho, že se poslední
dobou příliš uzavíráme do sebe a
jako lidi ztrácíme zájem o
společné dění.
Nejsme městem, ale jsme obcí,
která si pro svou nezvratitelnou
historii zaslouží, abychom pro ni
něco společného udělali a je
nabíledni toho ještě hodně
udělat. Není moudré jenom
slibovat, ale je důstojné slíbené
plnit.
Děkuji Vám všem, kteří svou
nezištnou pomocí a činností
přispíváte na „pomyslné konto“
obecních potřeb a tím pomáháte

odlehčit rozpočtu městyse, který
není zdaleka ve výši skutečných
potřeb našeho městyse.
Věřte, že bychom společně s
Vámi rádi toho udělali ještě více
než doposud, ale k tomu je
zapotřebí delší čas, vzájemné
porozumění
a
dostatek
finančních prostředků.
Závěrem bych Vám, čtenářům,
upřímně rád poděkoval za Váš
zájem a přeji Vám hodně
osobního i rodinného štěstí a
spokojenosti.
Petr Bárta, starosta městyse

3. veřejné zasedání ZM
Dne 24. června 2014 proběhlo v zasedací místnosti
Úřadu městyse v pořadí již 3. veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse v letošním roce.
Bylo schváleno celoroční hospodaření městyse a
závěrečný účet městyse za rok 2013, závěrka
městyse 2013, závěrka a výroční zpráva o
hospodaření příspěvkové organizace MŠ za rok
2013 a závěrka a výroční zpráva o hospodaření
příspěvkové organizace ZŠ za rok 2013.
Dalším bodem jednání bylo schválení nákupu
ojetého pracovního vozidla zn. Multicar v částce 30
tis. Kč a jednoho vozidla k náhradním dílům
v částce 10 tis. Kč. ZM nákup schválilo.
Následně zastupitelé schválili rozpočtové změny 1
až 3/2014 a novou Směrnici pro evidenci veřejných
zakázek a zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městyse Panenský Týnec.
Následovalo projednání aktuálně řešeného
projektu „Oprava fasády budovy Úřadu městyse“,
na jehož realizaci získal městys příslib finančních
prostředků z Ústeckého kraje.

Zastupitelé odsouhlasili spolufinancování projektu
z části formou svépomocí a z části formou
finančních prostředků z rozpočtu městyse.
Bylo schváleno vydávání Tejnického čtvrtletníku a
složení redakční rady.
Projednána byla žádost o dotaci na realizaci
projektu „Chrámová adventní slavnost“ a ZM
schválilo její podání do Fondu Ústeckého kraje.
Důležitým bodem bylo schválení navýšení počtu
hygienického zařízení a nákupu nábytku z důvodu
zkapacitnění počtu žáků v MŠ pro školní rok
2014/2015 a další. ZM uvolnilo z rozpočtu městyse
na tuto investici 50 tis. Kč, které převede do
provozních nákladů školky.
V závěru ZM schválilo písemnou smlouvu s firmou
ECO-KOM s.r.o.
Celé znění Usnesení z 3. zasedání ZM bude
k dispozici na Úřední desce i na webových
stránkách v nejbližších dnech.

Zmizela bouda zastávky u ZŠ
V úterý 24. června zmizela ze zastávky u Základní školy plechová hrůza vítající všechny přijíždějící ze směru
od Žerotína. Kromě toho, že bouda hyzdila vzhled jinak pěkné obce, byla také místem pro slézání
omladiny, která boudu nejen dále ničila, ale pravidelně se starala také o nepořádek v okolí. O likvidaci
boudy se postarali místní sportovci a dobrovolníci, kterým tímto městys upřímně děkuje za pomoc. Na
místě zůstalo jen zábradlí kvůli bezpečnosti. Zábradlí o prázdninách zkrášlí děti svým výtvarným uměním
pod vedením školy. Je to další krok ke zlepšení vzhledu městyse a zamezí se vandalismu, který se v těchto
místech odehrával.
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Hlasujte pro Chrám
Je nám nesmírným potěšením, že se chrám
v Panenském Týnci stal finalistou druhého ročníku
celostátní soutěže o nejlepší turistické atraktivity
v domácím cestovním ruchu DESTINACZE 2014
v kategorii GENIUS LOCI – NEJMAGIČTĚJŠÍ MÍSTO.
Nabádáme tak všechny příznivce našeho chrámu,
aby ho v soutěži podpořili v soutěži svými hlasy.
Hlasování veřejnosti bude probíhat od června do
srpna letošního roku na webové stránce
www.destinaCZe2014.cz.
Dalšími finalisty v kategorii jsou Bezděz, klášter
Kladruby, Modlivý dům ve Svojkově, Staronová
synagoga a Starý židovský hřbitov v Praze.
Každý zaregistrovaný může rozdat 10 hlasů a
zároveň sám může vyhrát některou z odměn.
Cílem soutěže je zvýšit povědomí veřejnosti o
kvalitní nabídce služeb cestovního ruchu v
republice a zajímavých místech, která lze při
cestování po naší zemi navštívit.

Účast v soutěži Panenskému Týnci přináší možnost
výraznější mediální propagace chrámu a tím také
celého městyse, městys získá bannery a plakáty,
reklamu v médiích a bude prezentován v rámci
kampaně CzechTourism. V případě výhry
v kategorii obdrží Panenský Týnec certifikát
CzechTourism, v případě absolutní výhry mediální
prostor na serveru aktualne.cz v rubrice cestování.

Nedostavěný gotický chrám Panny Marie

Ze školy a školky
Vybraní žáci a žákyně prvního
stupně naší ZŠ se zúčastnily 17.
ročníku McDonald´s Cup největšího fotbalového turnaje
pro žáky základních škol.
Pořadatelem turnaje je Asociace
školních sportovních klubů ČR ve
spolupráci s Fotbalovou asociací
České republiky a Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy
ČR a Hlavním městem Praha.
Letos do turnaje nastoupilo
téměř 85 tisíc chlapců a děvčat
ve věku 6 až 11 let z celé ČR. Žáci
naší základní školy se umístili na
7. a 8. místě.
Žáci se moc snažili a bojovali i
přes nepříznivé počasí. Vrátili se
s diplomy a městys na ně může
být pyšný.
V únoru proběhl zápis do 1. třídy
školy a v září tak přivítáme v naší
škole 12 nových školáčků.
Poslední
měsíce
druhého
pololetí měla škola nabité.
Kromě tohoto turnaje se žáci
zúčastnili i Atletického trojboje

v Lounech, kde obsadili 8. místo.
Žáci navštívili zábavní Dětský
svět Lvíček a partnerské město
Leubsdorf. Škola pro žáky
uspořádala
ještě
Noc
s
Andersenem,
Pálení
čarodějnic,
představení
Divadélka pro školy z Hradce
Králové a společný Dětský den
pro žáky 1. stupně ZŠ a žáčky MŠ.
Dne 26. června 2014 se Základní
škola
stylově
rozloučila
s deváťáky, kteří symbolicky
předali žezlo novým prvňáčkům.
I MŠ spolu se starostou se
rozloučila s 15ti odchozími
předškoláčky dne 23. června.
Děti na památku dostaly od
městyse
tradičně
knížku
s věnováním a školka pro ně a
jejich rodiče připravila zábavný
program, který se velmi líbil.
Dne 23. dubna 2014 proběhl
zápis do Mateřské školy.
K zápisu do školky přišlo 14 dětí
splňujících kritéria přijetí.

Na základě pozvánky městyse
přišlo k zápisu dalších 9 dětí,
které do konce letošního srpna
neoslaví 3. narozeniny.
Ve školce se k 1. září uvolní místa
po
odcházejících
dětech.
Předpokládá se tedy, že budou
přijaty všechny děti splňující
kritéria včetně věku.
Zastupitelstvo městyse schválilo
navýšení počtu hygienického
zařízení a nákup vybavení pro
vyšší počet dětí. V současné
době je školka vybavena pro 50
dětí, během prázdnin bude
vybavena
pro
56
dětí.
Předpokládá se tedy, že k 1. září
nastoupí do školky 22 nových
žáčků.
Městys Panenský Týnec přeje
všem odchozím žákům ZŠ, ať se
jim v dalším životě daří a jsou
spokojeni se svým výběrem
dalšího vzdělávání. Zároveň
přeje budoucím prvňáčkům
hodnou paní učitelku a ať se jim
ve škole líbí.
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Spálili čarodějnice i stavěli krále
V Panenském Týnci se i letos 30. dubna konalo
tradičně Pálení čarodějnic. Žáci Základní školy, děti
z Mateřské školy, jejich rodiče i kantoři obou škol
společně vytvořili průvod, který procházel trasou
od škol přes vesnici a ukončen byl na fotbalovém
hřišti za místní sokolovnou. Děti se mohly pochlubit
tématickými postavičkami vyrobenými dle vlastní
fantazie nebo převlekem. Na hřišti již na
čarodějnice čekala hrana, na které byly po
ukončení celého rituálu spáleny. Průvod i ostatní
účastníci akce utvořili tradiční kruh kolem ohniště,
zpívalo se, zaklínalo a létalo na koštěti. Poté si děti
opekly buřtíky a hrály míčové hry. Na Pálení
čarodějnic organizované školami navázalo Pálení
čarodějnic pro všechny občany a návštěvníky
městyse. Ohniště a občerstvení připravil místní
Sbor dobrovolných hasičů. Návštěvnost byla i přes
velkou konkurenci v sousedním Žerotíně hojná.
Počasí akci přálo, hřálo sluníčko a po dešti nebylo
ani památky. Po spálení čarodějnic se opékaly
buřty nebo klobásy, točilo se pivo, grilovaly se
klobásy a návštěvníci se bavili až do pozdních
večerních hodin.
Krále postavili dobrovolní hasiči a sokolové o měsíc
později, 30. května. Děti se mohly projíždět na
konících z Hříškova. Grilovalo se a v sokolovně bylo
připraveno posezení a občerstvení. Příjemný večer
doprovázela hudba pana Rudy Rytiny.
Stavění krále je v Panenském Týnci tradiční akcí
pořádanou v rámci májových slavností po celé
republice.

Tradice májových zvyků v naší zemi
Pálení čarodějnic je velmi starým a dodnes živým
lidovým zvykem a zvláštním svátkem. Tuto noc se
lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara.
Na některých místech se staví májka.
Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za
magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil
o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se
přesně mezi jarní rovnodenností a letním
slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice
slétají na čarodějnický sabat, a skutečně je tato noc
jedním z největších pohanských svátků. Lidé také
věřili například v otevírání různých jeskyní a
podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady.
Hlavním smyslem tohoto starého lidového zvyku
byla pravděpodobně oslava plodnosti. Na ochranu
před čarodějnicemi se na vyvýšených místech
zapalovaly ohně.

Účelem stavění máje je přinesení lesního ducha do
vesnice a zajištění jeho požehnání.

Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení
čarodějnic“. Zapalovala se smolná košťata a
vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít
zvláštní moc pro zvýšení úrody.
Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k
zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli
zajištění mládí a plodnosti. V Německu se
čarodějnice slétávají na čarodějnický sabat do
Brockenu.
Podobný svátek se slaví v mnoha jiných evropských
zemích (Slovensko, Skotsko, Irsko, Wales, Švédsko,
Finsko, Polsko a Německo). Různé země označují
tento svátek různými jmény. V Česku svátku

nadchází První máj, svátek zamilovaných.

TEJNICKÝ ZPRAVODAJ ● VYDÁNÍ 1/2014 ● STRANA 4/8

Setkání Týnců v Týnci nad Sázavou 2014
I letos se uskutečnilo setkání Týnců a to 21. června.
Do Týnce nad Sázavou byl tradičně vyslán autobus
se sportovci a občany a setkání se zúčastnila také
delegace úřadu městyse - starosta Petr Bárta,
předsedkyně místního spolku Českého červeného
kříže a zastupitelé Šárka Čížková a Jiří Čížek.
Sportovní družstva Panenského Týnce byla
vytvořena pro malou kopanou, bowling a volejbal.
Delegace městyse se zúčastnila přivítání vedením
města Týnec nad Sázavou a prezentace všech
zúčastněných Týnců. Následovala velice zajímavá

přehlídka motocyklů Jawa, vyhlídková jízda
vláčkem po městě, oběd a ochutnávka vín, kulturní
program a slavnostní vyhlášení sportovních
výsledků. Naši fotbalisté se umístili na 8. místě,
volejbalisté na krásném 4. místě, bowling za náš
městys hrála dvě družstva, která obsadila velmi
hezká místa - 3. a 4. Celý den provázela přátelská
atmosféra a pěkné počasí.
Městys Panenský Týnec děkuje všem zúčastněným
sportovcům i občanům za velmi kvalitní
reprezentaci na setkání.

Ženy vyjely nakupovat do Polska
Na 7. červen připravil místní
spolek Českého červeného kříže
ve spolupráci s městysem
autobusový nákupní zájezd do
Polska, do města Kudowa Zdroj.

Ve městě výprava prošla
rozsáhlé tržiště, kde bylo možné
nakoupit i za české koruny. Při
cestě zpět výprava navštívila
Babiččino údolí v Ratibořicích.

Autobus odjížděl z Panenského
Týnce v 5,00 hodin ráno
s počtem účastnic 35.
Cena zájezdu byla 200 Kč za
osobu.

Katedrála 2014
V sobotu 7. června v Panenském Týnci proběhl první ročník akce Katedrála 2014, kterou připravil a
zorganizoval pan Radek Haštaba. Od 16 hodin odpoledne se konal workshop se zaměřením na uvolnění
mysli, relaxaci, spontánní tanec a improvizaci. Na něj navázal zážitkový koncert s prvky manter,
posvátných zpěvů a tranzovních rytmů. Během koncertu účastníci spontánně tancovali s cílem uvolňovat
mysl a objevovat nové schopnosti svých těl. Účinkovala skupina Ashwaganda.
Příspěvek na workshop byl 100 Kč, vstupné na koncert 200 Kč. Pro obyvatele Panenského Týnce byl vstup
dobrovolný.

Tradiční návštěva v Leubsdorfu
Návštěva v Leubsdorfu se stala již tradiční akcí
mikroregionu Perucko, ve kterém je Panenský
Týnec členem. Protože vloni přijeli zástupci
Leubsdorfu k nám, letos se zástupci mikroregionu
vypravili do Leubsdorfu. Návštěva proběhla 13.
června
2014.
Městys
Panenský
Týnec
reprezentoval starosta Petr Bárta a zastupitel Bc.
Jiří Čížek. Reprezentaci Základní školy vedla paní
ředitelka Rumlová a paní učitelka Kožíšková a
vybraní žáci 2. – 5. třídy. Program návštěvy byl
bohatý. Základní škola v Leubsdorfu přednesla
vystoupení svých žáků, kteří návštěvu potěšili pilně
natrénovanými českými písněmi a říkadly.

Žáci z Panenského Týnce zazpívali českou píseň a
poté překvapili též dobře natrénovanou německou
lidovou písní.
Následně žáky škol čekalo řádění ve sportovní hale
a různé soutěže.
Dalším bodem byl slavnostní oběd v prostorách
zámku. Připraven byl tradiční německý oběd:
široké nudle s rajskou omáčkou a uzeninou. Po
obědě proběhla přehlídka ptactva v podzámčí.
Nakonec si naše výprava naposled prohlédla
nádvoří, společně se vyfotila se ostatními školami
před zdobenou bránou zámku a u autobusu se
rozloučila s německými kamarády.
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Likvidace splaškových vod
Jak určitě všichni víte, likvidací
odpadních vod v městysi se
zaobírala
všechna
předchozí
zastupitelstva a ani současné
zastupitelstvo
není
výjimkou.
Důvodem zájmu zastupitelstva a já
jsem přesvědčen, že i každého
občana je, aby způsob odvádění
splaškových vod byl v souladu se
zákonem pro nakládání s odpady.
Panenský Týnec již léta využívá
povolení
výjimek že
pro
Jekonkrétních
asi součástí
životačičlověka,
vypouštění
přečištěné
vody
se někdy dostane do situace, kdyze
septiků
a odpadních
do
své
potřeby
musí řešitjímek
cestou
dešťové kanalizace. Ta sice v obci je,
úřední a Úřad městyse nelze
ale její technický stav zdaleka
z tohoto řetězce vyjmout. Ne
neodpovídá potřebám pro odvádění
vždy
lze požadované
splašků.
Schopnost potřeby
dešťové
občana
zajistit
v plné
šíři, odvést
ale našíje
kanalizace splašky
řádně
snahou
vždy bylo a nadále
bude
přezkoumávaná
kontrolními
najít
schůdnou cestu
pro
vodohospodářskými
institucemi,
které mohou
v krajních potřeby.
případech
vyřešení
občanské
tento způsob
splaškových
Pokud
se totoodvádění
nepodařilo
přímo
vod
na
základě
výjimky
povolit.
na našem úřadu, tak jsme určitě
Situacecestu
u nás:tam,
Městys
našli
kdePanenský
bylo
Týnec má udělenu tuto výjimku s
občanovi pomoženo. Touto
platností do konce roku 2014.
cestou chceme pokračovat také
V následujících letech a to až do
nadále.
eventuální výstavby nové kanalizace
Vážení
nás
a ČOVspoluobčané,
bude způsobčeká
likvidace
ještě
hodně společné
a rád
splaškových
vod práce
předmětem
bych
podtrhl
společné.
zvýšeného
zájmuslovo
a kontrol
ze strany
rozhodných
vodohospodářských
Někdy
mám takový
nepříjemný
inspekcí.
V případě,
budou u
pocit
z toho,
že seže poslední
jednotlivých
výustí do
naměřeny
dobou
příliš uzavíráme
sebe a
hodnoty
překračující
jako lidi ztrácíme zájem o
několikanásobně
bezpečnostní
společné
dění.
limity, bude městys vystaven
nebezpečí značně vysokých pokut a
to za porušení zákona o nakládání
s nebezpečným odpadem.
Co dále: Současná jednání a
opatření prováděná ze strany
vedení městyse směřují ke zmírnění
možných finančních sankcí. Je však
zcela zřejmé, že bez okamžité
nápravy
stávajícího
způsobu
vypouštění splaškových vod se ke
zlepšení
naměřených
hodnot
nemůžeme dopracovat a tudíž
nemůžeme očekávat vstřícnost
rozhodných orgánů při jednání
o udělení výjimky.
Každý z nás určitě dobře ví, jakou
měrou se na situaci podílí.

Pokud by někdo pochyboval o
vážnosti situace, tak ať se někdy ve
večerních hodinách projde po
městysi a sám čichovými vjemy
zjistí, jak to od některých
nemovitostí v blízkosti kanalizační
vpusti silně zapáchá. Tento zápach
totiž svědčí o tom, že majitel
některé z jímek či septiků vypouští
odpadní vody nepřečištěné přímo
do dešťové kanalizace způsobem
odporujícímu zákonu. Dešťovou
kanalizaci tím nejen zanáší, ale
obsah jeho septiku nebo jímky se
objeví na konci dešťové kanalizace
jako výtok smradlavé hmoty, která
se dále rozkládá a tím závažně
ohrožuje životní prostředí nás všech
a zejména těch, kteří jsou tímto
stavem zasaženi přímo.
Jak řešit: Jediné možné řešení, které
se v současné době nabízí, je
okamžité omezení vypouštění
nepřečištěných vod a vyvážení
septiků a jímek domácností
renomovanou firmou (Patok a.s.,
aj.). Jedině tak můžeme dojít
k souladu se zákonem o nakládání
s odpady. Každý z nás jako tvůrce
takového odpadu má zákonem
danou
povinnost
na
výzvu
oprávněného vodohospodářského
institutu doložit, jakým způsobem
nakládá s odpady tohoto druhu.
Pokud není majitel septiku nebo
jímky schopen doklad o řádné
likvidaci předložit, dostává se do
situace, kdy mu na základě
rozhodnutí oprávněného orgánu
může být vyměřena pokuta, jejíž
výše
rozhodně
nebude
zanedbatelná a už vůbec ne
symbolická.
Výhled: V současné době má
městys
zpracovánu
studii
(nenahrazuje projekt), která nás
směruje, jak by odkanalizování
městyse mělo být provedeno
z hlediska technické i ekonomické
výhodnosti. Předpokládané náklady
na výstavbu kanalizace a ČOV jsou
odhadovány na 45 mil. Kč. Takovým
objemem financí
samozřejmě
městys nedisponuje.

Proto nyní čekáme na vyhlášení
dotačního programu, který bude
řešit odkanalizování obcí s počtem
do 500 obyvatel. Zatím takový není
a nelze ani předvídat, kdy přesně
bude. Zbožné přání je rok 2015.
V současné době nejsou známé ani
podmínky, za kterých by se taková
dotace dala realizovat. Je třeba si
však také uvědomit, že i v případě
získání dotace na realizaci, se
městys uváže nejméně na 16 let ke
splácení bankovního úvěru na
úhradu vlastního podílu městyse,
jehož výše je spočtena na 16 mil. Kč.
V případě, že by byla dotace na náš
projekt vyhlášena, fyzickou realizaci
projektu lze očekávat kvůli
administrativnímu kolečku nejdříve
v roce 2017-2018. Nyní musíme
trpělivě čekat v řadě zájemců na
zásadní rozhodnutí naší vlády,
Parlamentu, Sněmovny a Evropské
unie.
Závěr: Obracím se na vás jako
starosta
městyse,
abychom
k tomuto zásadnímu problému
městyse všichni a bez výjimky
přistoupili uvážlivě a zodpovědně.
Dbejme zákonných norem a
nesnažme se podvádět sami sebe
tím, že budeme poukazovat na toho
druhého a sami jako jedinci
nebudeme nic pro zlepšení stavu
konat a naše splašky budeme
nadále vypouštět do nezpůsobilé
kanalizace.
Městys v dohledné době provede
opětovné měření hodnot u
jednotlivých výustí. Na základě
výsledků bude městys spolu
s
vodohospodářskou
inspekcí
požadovat od majitelů nemovitostí
průkazný doklad o nakládání a
likvidaci splaškových vod, který patří
mezi nebezpečný odpad.
Jako starosta věřím, že určitě
chápete tuto nedobrou situaci a
jako váš starosta vám věřím, že se
nad stavem věci zamyslíte, že
přestaneme být vzájemnými sobci a
že nebudeme městys nebo
jednotlivce stavět do pozice toho,
kdo bude postižen zbytečnou
pokutou.
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Kolik nás bude odkanalizování stát?
Městys Panenský Týnec má zpracovánu Studii
likvidace odpadních vod z prosince roku 2012,
která navrhuje jako technicky i finančně
nejvýhodnější variantu tlakovou kanalizaci.
Finanční náklady na investici jsou ve studii
stanoveny takto:
Náklady investice:
45 000 000 Kč
DPH 20%:
9 000 000 Kč
SVS poskytuje spoluúčast ve výši 24 tis. Kč za
přípojku.
Studie tak uvádí, že na realizaci investice by mohl
městys získat tyto prostředky:
Spoluúčast SVS:
8 000 000 Kč
Dotace MŽP 65%:
29 850 000 Kč
Výše příspěvku SVS se bude měnit na základě
skutečného počtu připojených obyvatel.
Výše dotačních prostředků dosud není jasná kvůli
absenci programových dokumentů.

Městys by se na realizaci podle studie podílel
prostředky ve výši: 16 350 000 Kč.
Je zřejmé, že by musel tuto část hradit
prostřednictvím úvěru. Ten by splácel 16 let v
ročních splátkách ve výši 1 379 531 Kč včetně
úroků.
Dalšími výdaji by byly náklady na zřízení přípojek.
Studie počítá s náklady na přípojku a obyvatele ve
výši 11 260 Kč. Tyto náklady si budou vlastníci
domů hradit sami a jejich výše se bude odvíjet od
délky připojení a způsobu provedení.
V minulém měsíci získal městys Panenský Týnec
nabídku inženýrské firmy na zpracování projektové
dokumentace až ke stavebnímu povolení. Celkem
by tato příprava vyšla městys na cca 1,2 mil. Kč.
Celkově je projekt likvidace odpadních vod
technicky, časově i finančně velmi náročnou akcí,
která městys v následujících letech čeká.

Připravované projekty
V souladu se Strategickým plánem rozvoje městyse
Panenský Týnec na období let 2014 až 2020, který
byl zpracován na konci roku 2013, probíhá příprava
projektů:
Oprava fasády budovy Úřadu městyse;
Dokončení zateplení objektu Mateřské školy;
Snížení prašnosti v městysi Panenský Týnec;
Revitalizace veřejné zeleně v intraviliánu
městyse;
Supr čupr škola Panenský Týnec – prostranství
a zahrádky u hlavního vchodu.

Budova Úřadu městyse – bývalý klášter

Na realizaci uvedených projektů průběžně žádáme
o dotaci z různých dotačních titulů.
V současné době máme první úspěch, městys získal
příslib dotačních prostředků na opravu fasády
budovy úřadu městyse z Programu obnovy
venkova Ústeckého kraje. Realizace projektu
proběhne v letních měsících.
Strategický plán rozvoje městyse je veřejným
dokumentem, který najdete na webových
stránkách a můžete se k němu průběžně
vyjadřovat.

Budova Mateřské školy
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Cvičení pro ženy a tantra jóga
Od dubna letošního roku mají
ženy každého věku možnost
cvičení pro ženy a tantra jógy.
Cvičení
vede
Markéta
Schneeweissová, cvičitelka II.
stupně tantra jógy pro ženy –
Mohendžodáro. Lekce probíhají
v tělocvičně Základní školy.

V letních měsících bude cvičení
probíhat také v nedostavěném
gotickém chrámu Panny Marie,
kdy cvičitelky budou moci svůj
výkon podpořit také čerpáním
pozitivních energií v silné léčivé
zóně chrámu. S lekcemi bylo
započato 2. dubna a první tři
lekce měly cvičenky zdarma.

Pokračuje se každou středu od
17,30 hodin, lekce trvá hodinu a
půl. Lekce je zpoplatněna 100 Kč,
je možné si předplatit celý měsíc
350 Kč a ušetřit tak. Cvičení
přináší ženám především čas
samy pro sebe, získání vnitřního
klidu, radosti ze života, jiskry,
životní síly, energie a vitality.

Volby 2014
V období 23. – 24. května proběhly první volby
v letošním roce. Jednalo se o Volby do Evropského
parlamentu. Celorepubliková průměrná účast u
těchto voleb oproti letům 2004 a 2009 výrazně
klesla z 28% na 19%, což svědčí o nevalném zájmu
lidí o dění v EU. K Evropským volbám v Panenském
Týnci přišlo celkem 70 voličů z 366, tedy oněch
průměrných 19%.
Volby do třetiny Senátu se budou konat
pravděpodobně v první polovině měsíce října.
Obmění se 27 z 81 mandátů.

Přesný termín ještě určí prezident.
Souběžně budou občané volit také do
zastupitelstev obcí. Přestože lidé mají v těchto
volbách možnost vybírat kandidáty, kteří budou
rozhodovat o dění bezprostředně v místě jejich
bydliště, k urnám se moc nehrnou. Při posledních
obecních volbách byla účast jen 48,5 procenta.
Necháme se překvapit, jaká bude účast tentokrát.

Informace úřadu
Kancelář starosty
Pan Petr Bárta, starosta
Sl. Alena Novotná, asistentka starosty

Kancelář matriky a účetní
Paní Miluše Slanařová

Úřední hodiny:
PO
ÚT – ČT
PÁ
SO, NE

8,00 – 17,00 hod
8,00 – 15,00 hod
8,00 – 14,00 hod
zavřeno

Úřední hodiny:
PO - ÚT
ST
ČT
PÁ
SO, NE

8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
zavřeno

415694129
starosta@panenskytynec.cz
asistentka@panenskytynec.cz
www.panenskytynec.cz

Telefon:
E-mail:

415694023
matrika@panenskytynec.cz

Telefon:
E-mail:
Web:

12,00 – 15,00 hod
12,00 – 17,00 hod
12,00 – 15,00 hod
12,00 – 14,00 hod

Vaše názory a příspěvky zasílejte na asistentka@panenskytynec.cz nebo zanechte na Úřadě městyse.
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Týnec. Tisk: Úřad městyse Panenský Týnec. Kontakt: asistenka@panenskytynec.cz, 415 624 129. Redakční rada: Petr Bárta, Bc. Jiří
Čížek, Pavel Buk. Grafická úprava: Alena Novotná. Zapsán do evidence periodického tisku s číslem evidenčním MK ČR E 21672.

