INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Prosinec 2014

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, sousedky a sousedé,
je pro mne velkou ctí, že Vás mohu oslovit prostřednictvím tohoto sloupku.
Dobře si uvědomuji, že být starostou není ani klasické chození do práce, ani pouhá funkce vedoucího
úřadu, ale že starostou je člověk 24 hodin denně od pondělí do neděle, přes den i v noci, kdy
přemýšlím, co bude zítra nebo za rok. Naštěstí na tyto starosti nejsem sám. Věřím, že mám dobrý
tým na
úřadě,
v zastupitelstvu
mezi spoluobčany.
Pokud
se nám
podaří městyse
překonatbyl
různé
Osobně
jsem
velmi
rád a také si ivelice
vážím toho, že
mi jako
starostovi
dánžabomyší
války, můžeme toho spolu hodně dokázat. Odbourávat problémy a těšit se z výsledků naší práce, to
Hlavním úkolem bylo dostát
je můj cíl. Možná smýšlím idealisticky, ale věřím, že je to reálné.

předvolebním slibům, což se
dle mého soudu podařilo a
určitě není za

Přiblížila se opět doba vánočních svátků, které jsou snad
nejkrásnějším obdobím v roce. Nastává doba před Štědrým dnem,
kdy se těšíme na vzácné chvíle svátků plných pohody a dobré nálady.
V době Vánoc mají lidé k sobě blíže, chovají se k sobě ohleduplněji.
Přál bych si a přeji to i Vám, aby nám všem tyto ušlechtilé lidské
vlastnosti vydržely po celý příští rok 2015.
Přeji Vám všem, abyste letošní Vánoce prožili co nejkrásněji ve zdraví
a pohodě, abyste se v době svátků vzdálili všem všedním starostem.
Nabízely a nabízejí se k tomu různé možnosti.

Mohli jste navštívit besídku
v mateřské školce, zúčastnit se
Chrámové vánoční slavnosti,
kterou pořádala základní škola
ve spolupráci s naším městysem.
Vánoční atmosféru jste si také
mohli užít na vánočním jarmarku
v Penzionu na pile či na
vánočních trzích v Marienbergu
v rámci výletu pořádaného
místní pobočkou ČČK.
Na Štědrý den se chystám od 13
hodin zpřístupnit kostel, kam si
můžete
přijít
poslechnout
vánoční koledy a zkrátit si tak čas
čekání na štědrovečerní večeři.
Přeji Vám klidné prožití
vánočních svátků a úspěšný
nový rok 2015.
Bc. Jiří Čížek, starosta

Nové zastupitelstvo městyse
Po proběhlých volbách v říjnu a
ustavujícím zastupitelstvu, které
se konalo 5. 11. 2014, se utvořilo
nové zastupitelstvo městyse
Panenský Týnec ve složení:
zastupitelé Pavel Buk
Martina Dražanová
Klára Starečková
Pavel Šafránek
Bc. Lucie Šebková
Dušan Vágner
Ing. Vlastimil Zajíc

starosta - Bc. Jiří Čížek
místostarosta - Miloš Vejražka
Na
ustavujícím
zasedání
zastupitelstvo zřídilo kontrolní a
finanční výbor. Oba výbory jsou
tříčlenné.
Do výborů byli zvoleni:
Kontrolní výbor Pavel Buk, předseda
Martina Dražanová, člen
Josef Bureš, člen (mimo ZM)

Finanční výbor Bc. Lucie Šebková, předseda
Klára Starečková, člen
Dušan Vágner, člen
Do školské rady byli novým
zastupitelstvem jmenováni:
Miloš Vejražka
a
Ing. Vlastimil Zajíc.
Text: Alena Patrovská

Změna cen za odpady
Od nového roku se zvýší ceny za svoz komunálního
odpadu, který v Panenském Týnci zajišťuje
společnost Marius Pedersen. Nové ceny včetně
DPH jsou uvedeny v následujícím přehledu.
Cena za pytle na odpady:
Pytel o objemu 110 l … 59,- Kč
Pytel o objemu 60 l … 32,- Kč
Známkový odvoz – vlastní popelnice:
Nádoba 110 l (120 l) 1x týdně
… 2.152,- Kč
Nádoba 110 l (120 l) 1x 14 dní
… 1.327,- Kč
Nádoba 110 l (120 l) kombinovaný … 1.808,- Kč

Nádoba 240 l 1x týdně
Nádoba 240 l 1x 14 dní
Nádoba 240 l kombinovaný

… 3.588,- Kč
… 2.296,- Kč
… 3.032,- Kč

Známkový odvoz – pronajatá popelnice:
Nádoba 110 l (120 l) 1x týdně
… 2.283,- Kč
Nádoba 110 l (120 l) 1x 14 dní
… 1.458,- Kč
Nádoba 110 l (120 l) kombinovaný … 1.939,- Kč
Nádoba 240 l 1x týdně
… 3.800,- Kč
Nádoba 240 l 1x 14 dní
… 2.537,- Kč
Nádoba 240 l kombinovaný
… 3.274,- Kč
Odvoz odpadu na známky je třeba uhradit během
měsíce ledna 2015.
Text: Miluše Slanařová

Životní jubilea občanů
Od října 2014 oslavilo životní jubilea pět
občanů Panenského Týnce.
Jubileum 50 let oslavili:
Jiří Forgač a a Zuzana Němečková
Jubileum 70 let oslavili:
Zdeňka Zemanová a Věra Pešulová
Jubileum 80 let oslavil:
Antonín Vejrážka

Dne 25. 10. 2014 proběhlo v obřadní
místnosti vítání občánků. Přivítáni byli:
Jan Zápotocký a
David Herman
Nové občánky vítáme a přejeme jim šťastný
život plný radosti.
Všem jubilantům přejeme k životnímu
výročí hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let života.
Text: Miluše Slanařová
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Nové jízdní řády
Od 1. 1. 2015 bude v oblasti
Panenského
Týnce
nově
zajišťovat dopravu společnost
BusLine. Bude se jednat o dvě
linky a to 701 a 707.
Linka 701 bude jezdit ze Žerotína
přes Panenský Týnec, Sulec,

Hříškov, Novou Ves, Smolnici,
Chlumčany, Louny, Postoloprty a
Údlice do Chomutova a zpět.
Linka 707 povede ze Žerotína
přes Panenský Týnec a Úherce
do Kloubuk a zpět.
Předběžné jízdní řády linky 701,

které by měly od 1. 1. 2015 být
platné (dle sdělení společnosti
BusLine),
jsou
přílohou
zpravodaje.
Linka 712 bude jezdit jen do
konce letošního roku.
Text: Alena Patrovská

Letošní činnost hasičů
K letošní činnosti členů SDH a zásahové jednotky
náleží nejen práce na obnově a rekonstrukci
zásahové požární techniky a hasičské zbrojnice, ale
také pořádání kulturních akcí i dobrovolná
sousedská činnost pro potřeby městyse.
Zde patří velké poděkování za pomoc při pracích na
opravě fasády Úřadu městyse Jaroslavu Jiráskovi a
Tomáši Pelcmanovi, kteří se zde ve svém volném
čase a mimo zaměstnání činili nejvíce.
Dále bych rád poděkoval všem z jednotky, kteří
pomohli při opravě střechy a stavu našeho
pivovaru.
Příjemnější pomocí městysi pak bylo vánoční
zdobení a osvětlení budov, stromů a veřejného
prostranství v adventním čase.
Zásadní letošní činností hasičů je přestavba střechy
garáže s následným rozšířením vrat, pro „novou„
požární techniku (CAS 32 T 815).
Přestavba střechy byla provedena svépomocí za
finanční podpory městyse ve výši cca 100.000,- Kč
a za stavebního dohledu firmy Frojan. Na celkové
stavbě čítající 664 odpracovaných hodin se podíleli
i spoluobčané mimo Sbor dobrovolných hasičů.

Jim taktéž patří velký a veřejný dík za odbornou i
věcnou pomoc při této akci. Na 100 odpracovaných
hodinách se podíleli Petr Kuchařík (řezání
překladů), Jan Kostrhoun (sádrokartonový strop),
Česťa Konopčík, Václav Svátek st. a Ján Krajciar
(zednické práce), Martin Pastyřík (klempířina),
Milan Novotný (manipulátor na instalaci krovů).
Poděkování patří také manželům Petrusovým za
poskytnutí stroje.

Text a foto: Miloš Vejražka
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Nabídka vzdělávání pro občany
V rámci projektu ALGORITMUS INDIVIDUÁLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ (CZ.1.07/3.1.00/50.0078), který je
realizován Základní školou a Mateřskou školou
Klobuky (okres Kladno), jsou připraveny v rámci
prezenčního a on-line vzdělávání veřejné kurzy,
plné doporučení a řešení k rodinné problematice či
finanční nebo počítačové gramotnosti. Reagují
nejen na novinky v legislativě, jako je například
novela občanského zákoníku, ale i na rychlý rozvoj
komunikačních technologií.
Bezplatná nabídka aktivit je určená i obyvatelům
Panenského Týnce, protože projekt je zacílen na
ženy a muže z malých obcí Středočeského a
Ústeckého kraje. Kurzy probíhají na 6 výukových
témat:
1. Základy PC, práce s internetem a maily,
2. Využití tabletu a chytrého telefonu v běžném
životě,
3. Rodina a vztahy podle nových paragrafů,
4. Můj majetek a moje práva,
5. Rodinný rozpočet a jeho rizika,
6. Dluhy, bankrot, exekuce a jak z pasti ven.

Kromě toho se v projektu můžete účastnit
přednášek s odborníky na zmíněná témata nebo
seminářů „Děti učí rodiče“. Přednášky již
absolvovali zájemci a zájemkyně v obcích Vrbičany,
Klobuky, Vraný, Studeněves a Hříškov.
Po Novém roce se 26. ledna uskuteční dvě
přednášky přímo s advokátkou, a to na témata
„Můj majetek a moje práva“ a „Rodina a vztahy
podle nových paragrafů“.
Další přednášky se budou v Panenském Týnci konat
opět 10. února na témata „Rodinný rozpočet a jeho
rizika“ a „Dluhy, bankrot, exekuce a jak z pasti ven“
s odborníkem na rodinné finance.
Akce se vždy konají v zasedací místnosti Úřadu
městyse od 16 hodin.
Více informací můžete sledovat průběžně na
www.zsklobuky.cz.
Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Text: Mgr. D. Doskočilová, ředitelka ZŠ Klobuky

ZŠ strávila Mikuláše v chrámu sv. Víta
Letošního Mikuláše strávily děti poněkud
netradičním způsobem a na neobvyklém místě –
v chrámu Sv. Víta v Praze. Díky tomu, že malí
výtvarníci z Panenského Týnce zaujali svými obrazy
právě chrámu Sv. Víta porotu a získali ocenění, byli
všichni žáci naší školy pozváni na mši, kterou
v chrámu celebroval J. E. Kardinál Dominik Duka.
Tato neobyčejná událost se konala nejen u
příležitosti výročí Katedrály, ale i u příležitosti 25.
výročí existence Hnutí na vlastních nohou, jehož
posláním je pomáhat. Jeho zakladatelka Bela Gran
Jensen poděkovala všem dětem, které malují a
tvoří pro dobrou věc a finance získané z prodeje
jejich prací jsou předávány potřebným, v současné
době dětem ve válečných zónách, a to ve
spolupráci s armádou ČR.
Děti měly možnost setkat se s takovými celebritami
jako je pan kardinál, náčelník Generálního štábu
armády ČR nebo ředitel Národní galerie.

A pro naší malou Anetku bude jistě
nezapomenutelným zážitkem to, že když se na
nádvoří hradu zatoulala mezi stovkami dětí, ujal se
jí sám pan kardinál a jako jediná z nás se podívala
do Arcibiskupského paláce, kde jak kdosi řekl, byla
v těch nejlepších rukou.

Text a foto: Mgr. Jana Rumlová, ředitelka ZŠ
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Advent v Panenském Týnci
Městys
Panenský
Týnec
ve
spolupráci
s dobrovolnými hasiči a základní a mateřskou
školou připravili letos advent v rámci projektu
„Chrámová adventní slavnost“, který je financován
z rozpočtu Ústeckého kraje a z rozpočtu městyse.
Finance byly použity na vánoční výzdobu –
osvětlení stromků kolem kostela, před hasičskou
zbrojnicí, vánoční světelné dekorace budov úřadu

a škol, vyzdobení bývalého kláštera, chrámu,
kostela sv. Jiří a kapličky, ohňostroj a upomínkové
předměty. Cílem projektu bylo navodit v městysi
vánoční atmosféru pro občany i zatraktivnit městys
pro turisty v zimním období.
Text: Alena Patrovská
Foto: Alena Patrovská, Josef Maleček

Projekt „Chrámová adventní slavnost“ je financován z rozpočtu Ústeckého kraje
a
z rozpočtu Městyse Panenský Týnec

Barbory a Mikuláš s čerty
Adventní čas v Panenském Týnci tradičně zahájily
démonicky strašidelné Barborky (Ivča Korousová,
Kamila Srbová a Lucka Rosíková).
Stejně jako Mikulášská parta o dva dny později
navštívili Barborky na třicet domácností.

Řádně vystrašili a do budoucna ponaučili tu větší
část odvázanějších a zlobivějších dítek. Na druhou
stranu obdarovali stejně všechny, i tu hodnější část
dětí.

Mikulášská parta letos vyrazila do domácností ve
složení: Mikuláš – Ondřej Jánský, Anděl – Jiřinka
Kliková, čertice – Helča Kliková a čerti – Miloš
Vejražka, Tomáš Filip a Tomáš Pelcman.

Obě party se na Vás budou těšit zase za rok.
Text: Miloš Vejražka
Foto: Bc. Jiří Čížek, Pavel Buk
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Chrámová vánoční slavnost
Dne 11. prosince 2014 proběhla
v městysi tradiční Chrámová
vánoční slavnost, jež je každý rok
v režii základní školy a letos
program doplnil i městys.
Slavnost byla zahájena v 16:30
hodin
rozsvícením
Hvězdy
betlémské
za
pěveckého
doprovodu žáků. Poté se všichni
přesunuli do prostor kostela sv.
Jiří. Žáci základní školy, většinou
převlečeni za anděly, vystoupili
se svým vánočním programem
plným koled a písní.

Nechyběl ani živý betlém
s věrohodnými postavami, které
opět ztělesnili žáci školy. Po
ukončení představení žáků
umocnilo v kostele vánoční
atmosféru
vystoupení
pěveckého sboru La Folia
Tuchoměřice.
Poté byl program v kostele
ukončen a všichni se přesunuli
do
prostor
školy,
kde
návštěvníky
čekal
bohatý
jarmark a žáky odměna v podobě
rautu.

Městys návštěvníkům přichystal
milé překvapení v podobě
ohňostroje, který byl připraven
na hřišti u základní školy.
Slavnost završil večerní rockový
koncert skupiny The Blues
Rousers v tělocvičně školy.
Letošní vánoční slavnost byla
velice zdařilá, spokojenost dětí,
jejich rodičů, příbuzných i dalších
účastníků byla škole i městysi
velkou odměnou.
Text: Alena Patrovská
Foto: Josef Maleček, Miloš Vejražka
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Kamarádům trempské osady Bílý Racek
Kamarádi,
nesmíme zapomenout na žerotínské osady, osadu
Modrou Zátoku, osadu Montana, osadu Mimo
zákon, osadu Za pecí, osadu Tuláci.
Náš dlouholetý kamarád, Šerif Reďák (Zdeněk
Raška) z Modré Zátoky nám odešel na Velký vandr.
Kdo jste ho znali, věnujte mu krásnou, alespoň
minutovou vzpomínku. S kamarádem Ňufrou
nazpívali moc a moc krásných písniček. Písničky
poslouchali kamarádi ze všech koutů celé
republiky, ale i místní. Moc jim za to děkujeme.

Osada Bílý Racek uspořádala Country Bál, který se
opravdu moc povedl. Kamarádi zpívali a tancovali,
byl to překrásný večer.
Díky patří i kamarádům z Údolí Berounky.
Osada Bílý Racek přeje všem vše nejlepší do roku
2015, mnoho štěstí, zdraví a pohody. Každý, kdo
patříš mezi nás, víš co je kamarád.
Za osadu Bílý Racek Šerif Bidlo.
Text: Milan Gašpar, Šerif Bidlo

O místní knihovně
Místní lidová knihovna v Panenském Týnci je
jednou z nejstarších v našem regionu. Je známo, že
v roce 1898 věnoval místní farář Commersi několik
knih místní knihovně s názvem Palackého
knihovna. Tento farář byl spoluzakladatelem
místního sokola.

Velkou výhodou pro čtenáře je, že okresní
knihovna v Lounech nám čtyřikrát za rok půjčuje
pravidelně asi 30 knih v každém souboru. Jsou to
knihy nové, moderní, všech žánrů, takže čtenáři
mají rozšířený výběr. Škoda, že se toto tak málo
využívá.

Já pamatuji knihovníka Františka Bobka, kdy byla
knihovna umístěna v nynější obřadní síni, kde sídlil
obecní úřad. To bylo po válce. Potom se vystřídalo
několik dalších knihovníků. Poslední knihovník,
Zelenka Josef, pro vysoký věk mi tuto funkci předal
v roce 1988. S nostalgií vzpomínám na doby, kdy
návštěvnost byla až 20 čtenářů. Ty doby jsou již
dávno pryč. Dnešní doba je bohužel jiná, nabízí jiné
využití volného času, nekonečné televizní seriály,
lehkou nenáročnou zábavu, která nenutí diváky
představovat si děj a přemýšlet. Svou roli hraje
samozřejmě v dnešní době i zaměstnání. Mám
dojem, že děti většinou nejsou vedeny k tomu, aby
si alespoň nějakou knížku přečetli. Snadnější je
sezení u počítačových her.

Přál bych si, aby se tento stav za spolupráce rodičů
a všech, včetně dětí, v rámci možností zlepšil.
Děkuji všem, kteří se o to pokusí.
Návštěvní doba je každou středu, v létě od 18,00
hodin do 20,00 hodin a v zimě od 17,00 hodin do
19,00 hodin.
Přeji Vám šťastné prožití svátků vánočních a radost
z dárků (doufám, že bude i nějaká kniha) a hlavně
spokojený život v příštím roce.

Za mého mládí byla pro mne nejhezčím dárkem
pod stromečkem alespoň jedna kniha. Bohužel ani
ceny dnešních knih čtení nepodporují.
Naše knihovna je velmi dobře vybavena. V krásné
místnosti, o kterou se zasloužil bývalý OV za vedení
Václava Švajcra, má celkem 2.463 knih různého
žánru včetně dětských. Já osobně převádím asi
1.000 vlastních knih do majetku místní knihovny.
Pro mladé i dospělé čtenáře je knihovna vybavena
počítačem s internetem, který je volně k dispozici.
Místní Základní škola knihovnu navštěvuje
několikrát do roka v celých třídách. Trochu
problémem je vrácení knihy.

Text: Vladimír Pecinka
Foto: Bc. Jiří Čížek
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Výzva majitelům psů
Žádám majitele psů, aby po svých čtyřnohých
miláčcích uklízeli. V případě, že majitel po psovi
neuklidí, dopouští se přestupku proti §47, písmenu
d) zákona o přestupcích.
Proto žádám občany, aby dbali na své povinnosti i
jejich morální hledisko a při venčení psů věnovali
pozornost také úklidu znečištění.

Prokáží tak ohleduplnost k ostatním lidem i
životnímu prostředí v městysi.
Problém se momentálně převážně dotýká okolí
nádrže „Čůránek“. Z této lokality jsme zaznamenali
nejvíce ústních stížností.
Bc. Jiří Čížek, starosta

Fotbal odpočívá, hokej v plném proudu
Výsledky fotbalistů TJ Sokol Panenský Týnec – muži:
07. So 04.10. Ročov - Panenský Týnec
2:5
08. So 11.10. Panenský Týnec - Vroutek
4:5
09. So 18.10. FK Staňkovice - Panenský Týnec
4:2
10. So 25.10. Panenský Týnec - Lubenec
2:2
11. Ne 02.11. FC Dubany - Panenský Týnec
0:6
12. So 08. 11. Panenský Týnec - Zeměchy
4:2
Fotbalisté TJ Sokol Panenský Týnec přezimují na
krásném 3. místě.

FD Sport liga je v plném proudu a HC Panenský Týnec je
nyní na 3. místě v tabulce.
Odehrané zápasy:
01.
HC Panenský Týnec - Želez. stanice Louny
02. 11.10. HC Podbořany - HC Panenský Týnec
03. 19.10. HC Panenský Týnec - HC Super-Bazar Slaný
04. 25.10. Vodovody Louny - HC Panenský Týnec
05. 02.11. HC Panenský Týnec - HC Městys Vraný
06. 08. 11. FOFO Vinařice - HC Panenský Týnec
07. 06.12. HC Panenský Týnec – HC Sharks

2:3
3:11
12:6
6:8
5:6N
2:7
3:6

Pozvánka na další zápasy:
08. 21.12. Želez. stanice Louny - HC Panenský Týnec
09.
HC Panenský Týnec - HC Podbořany
10.
HC Super-Bazar Slaný - HC Panenský Týnec
11.
HC Panenský Týnec – Vodovody Louny
12.
HC Městys Vraný – HC Panenský Týnec
13.
HC Panenský Týnec – HC FOFO Vinařice
14.
HC Sharks – HC Panenský Týnec

Informace najdete na www.fdsportliga.cz.
Text: Bc. Jiří Čížek, foto: FD Sport liga

Informace úřadu
Kancelář starosty
Bc. Jiří Čížek, starosta
Alena Patrovská, asistentka starosty

Kancelář matriky a účetní
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

Text: Alena Patrovská

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

