INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Březen 2015

Slovo starosty
Milí přátelé,
zima dospěla ke svému konci a pro mnoho z nás začne nejkrásnější období roku, a to jarní měsíce. Ty
jsou typické nejen svým kouzlem probouzející se přírody, ale také jsou ve znamení jarního úklidu.
Šetří se tak finanční prostředky,

Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi
bylvyužity
dán jinde.
kteréměstyse
mohou být
Hlavním úkolem bylo dostát
Vše by se mělo do Velikonoc
předvolebním slibům, což se
zamést a poklidit tak, abychom
dle mého soudu podařilo a
všichni
společně
přivítali
určitě není za
v našem městysi jaro.
Velkým tématem pro jarní
období jsou přípravy na oslavy
výročí městyse 900 let od první
písemné zmínky o Panenském
Týnci.
Od března jsme začali s čištěním obce novým komunálním zametacím
strojem Hako Citymaster 600. Čištění komunikací bude probíhat
pravidelně každý týden. Proto Vás prosím, parkujte svá vozidla tak,
abychom mohli ulice a chodníky řádně zamést.
Tento měsíc jsme také instalovali koše na psí exkrementy. Vybrali
jsme místa, která byla nejvíce znečištěná, nebo která nám přišla
vhodná z pohledu turistického ruchu. Věřím, že se tato investice
projeví na čistotě našeho městyse.
Poslední informací ohledně úklidu je datum tzv. sběrné soboty. Sběr
nebezpečného a objemného odpadu se uskuteční v sobotu 28. března
2015 od 8,00 do 10,00 hodin. Prosím všechny občany, kteří využijí
tuto možnost likvidace odpadu, aby odpad vytřídili a nevhazovali do
nebezpečného odpadu například PET lahve nebo jiný odpad, který
mohou likvidovat během celého roku prostřednictvím kontejnerů na
dvou stanovištích v městysi.

Oslavy proběhnou
v sobotu 13. června 2015.
Čeká Vás slavnostní program
v historickém duchu, který
proběhne v přilehlém okolí
kláštera a chrámu a zábavný a
sportovní program u sokolovny.
Pomoc s přípravami oslav
přislíbily tejnické spolky a
organizace.
Před oslavami najdete ve
schránkách speciální vydání
zpravodaje s programem oslav a
podrobnými informacemi.
Bc. Jiří Čížek, starosta

Aktuálně
• Probíhají práce na opravě
Pomníku padlých
• Nový zametací vůz začal
s čištěním komunikací
• Hasiči zahajují práce na
opravě fasády hasičské
zbrojnice
• Jsou
nainstalovány
odpadové koše na psí
exkrementy (u Čůránku, u
úřadu, v parku, u Mateřské
školy a u sokolovny)
• Přibyly odpadové nádoby
na kovové obaly

Ze zastupitelstva
Na
uplynulých
veřejných
zasedáních
Zastupitelstva
městyse Panenský Týnec, která
proběhla 18. 12. 2014 a 16. 02.
2015, se projednávaly především
investiční záměry - výstavba
kanalizace a ČOV, oprava a
rekonstrukce
chodníků
a
místních komunikací, veřejné
osvětlení, dopravní značení nebo
změny v nakládání s odpady.
Důležitým tématem jsou oslavy
výročí městyse 900 let od první
písemné zmínky o Panenském
Týnci.

Zastupitelstvo schválilo kromě
běžných
„provozních“
záležitostí:
• redakční radu Tejnického
zpravodaje;
• příspěvky ZŠ a MŠ;
• příspěvky
spolkům
a
organizacím;
• přípravu smlouvy o vytvoření
svazku obcí Panenský Týnec a
Žerotín za účelem výstavby a
provozu kanalizace a ČOV;
• znak městyse a návrh vlajky.
Text: Alena Patrovská

• Kontejner na bioodpad
bude ve dvoře pivovaru

Novinky ve sběru odpadu

• Bude schvalován rozpočet
městyse na r. 2015 na
zasedání
Zastupitelstva
městyse dne 25. 03. 2015

Abychom vyhověli vyhlášce MŽP
ze dne 16. 12. 2014 o rozsahu a
způsobu zajištění odděleného
soustřeďování
složek
komunálních odpadů, přijali
jsme opatření týkající se sběru
bioodpadu a kovového odpadu
z domácnosti. Sběr bioodpadu
bude v období od 1. 4. do 31. 10.
umožněn do kontejneru ve
dvoře pivovaru č. p. 7 a to každé
pondělí od 7:30 do 9:00 hodin a
každý pátek od 14:00 do 15:30
hodin nebo mimořádně po
domluvě na úřadu městyse.

• Fotbalisté se připravují na
jarní část sezóny
• Hokejisté obsadili 4. místo
v soutěži FD Sport liga
• Sokolové chystají opravu
dřevěného štítu sokolovny
a obnovu znaku Sokola

Pro sběr kovových obalů budou
na
sběrných
místech
u
kontejnerů přistaveny odpadové
nádoby černé barvy označené
nápisem KOVOVÉ OBALY.
Pravidla stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území
městyse Panenský Týnec budou
upraveny
novou
Obecně
závaznou vyhláškou.
Text: Bc. Jiří Čížek

Životní jubilea občanů
V
lednu
2015
oslavil
jubileum 50 let:
Václav Svátek
V únoru 2015 oslavil
jubileum 50 let:
Petr Kmohan
Jubileum 90 let oslavil
v březnu 2015:
Václav Strachota

V březnu 2015 oslaví své
60. narozeniny také:
Miroslava Ohemová
Všem jubilantům přejeme
k životnímu výročí hodně
zdraví a spokojenosti do
dalších let života.

Text: Miluše Slanařová

V prvním čtvrtletí 2015 nás
opustili:
Oldřiška Vaicová
a
Anna Strachotová.
Městys Panenský Týnec
vyjadřuje upřímnou soustrast
všem pozůstalým.
Text: Miluše Slanařová

TEJNICKÝ ZPRAVODAJ ● VYDÁNÍ 1/2015 ● STRANA 2/8

Investice plánované v roce 2015
V letošním roce se zastupitelé
rozhodli vstoupit projekčně do
třech záměrů:
- Výstavba kanalizace a ČOV,
- Rekonstrukce
a
oprava
chodníků,
- Revitalizace požární nádrže.
U všech tří akcí se uvažuje
zahájení zpracování projektové
dokumentace letos.
Projektová
dokumentace
k výstavbě kanalizace a ČOV je
nejnáročnější z hlediska času,
financí i postupu. Vydání
stavebního
povolení
je
plánováno do konce prvního
pololetí roku 2016. Poté by se
mohlo požádat o dotaci a
samotná realizace by byla
zahájena v druhé polovině roku
2017.
Souběžně s přípravou záměru
kanalizace
a
ČOV
bude
zpracována proj. dokumentace k

záměru rekonstrukce a opravy
chodníků podél průtahové
silnice napříč obcí a chodníků
vedoucích ke škole a školce.
Vydání stavebního povolení se
plánuje do konce letošního roku,
realizace poté v časovém a
stavebním souladu s výstavbou
kanalizace.
Vydání souhlasu s ohlášením
stavby na revitalizaci požární
nádrže by mohlo proběhnout
ještě v letních měsících. Městys
by tak mohl požádat o 90%
dotaci na realizaci už na podzim.
V
záměru
je
plánováno
odbahnění nádrže, oprava břehů
a revitalizace zeleně a okolí
nádrže. Samotná realizace by
proběhla v následujícím roce.
Vzhledem
k
náročnosti
projektové přípravy a také
příprav
oslav
jsou
letos
plánovány jen dvě investiční
akce.

První z nich je oprava místní
komunikace u obchodu Talpa a u
zdravotního střediska a chodníku
u Mateřské školy. Záměr bude
realizován pouze v případě
získání dotace, o kterou má
městys požádáno z kraje.
Druhou investicí je oprava dveří
v zadním traktu kláštera.
V případě získání dotace bude
opraveno za dohledu památkářů
7 dveří, v případě nezískání
dotace budou opraveny alespoň
dveře do konírny a sousední
místnosti.
V letošním rozpočtu je také
uvažováno s výdaji na oslavy
výročí městyse 900 let.
Rozpočet bude schvalován
zastupitelstvem městyse na
veřejném zasedání, které se
bude konat dne 25. 03. 2015.
Text: Alena Patrovská

Městys bude mít nový znak a vlajku
V březnu 2014 požádal městys Panenský Týnec
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky o
posouzení návrhu vlajky a znaku městyse Panenský
Týnec.
Znak tvoří ve stříbrném štítě černá orlice se zlatou
zbrojí, která patřila pánům ze Žirotína, nejstarším
známým šlechtickým majitelům městečka a
zakladatelům zdejšího kláštera klarisek.

Vlajku tvoří tři vodorovné pruhy, zlatý (žlutý),
stříbrný (bílý) a černý v poměru 1: 6: 1, v bílém
pruhu je černá orlice se zlatou zbrojí.

Návrh nové vlajky městyse Panenský Týnec

Návrh vlajky a znaku schválilo Zastupitelstvo
městyse na svém zasedání dne 16. 02. 2015.
Z pohledu vexilologických pravidel je taková vlajka
korektní.
Návrh nového znaku městyse Panenský Týnec

Text: Alena Patrovská
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Ze společenského života
V sobotu 31. ledna 2015 uspořádali členové SDH a
TJ Sokol amatérský
Florbalový turnaj,
hraný však v plném a profesionálním nasazení. Za
podpory hojné návštěvy diváků i dobrého
cateringu byly k vidění neuvěřitelné výkony všech
sedmi týmů. O turnajovou budoucnost se již nyní
vehementně hlásí družstvo juniorů (Tomáš Srb ml.,
Tomáš Beneš, Lukáš Jirásek a Matěj Pecinka).

V sobotu 14. února 2015 proběhl v sokolovně
v odpoledních hodinách

Karneval
pro děti a večer následoval

Ples fotbalistů.
Pořadatelem obou akcí byl tým místních fotbalistů
a jejich přátel. Za obě akce vyjádřilo poděkování
vedení městyse, jelikož karneval i ples sklidily velmi
kladné a hojné ohlasy.
Dětský karneval proběhl v plně zaplněné
sokolovně, byl plný soutěží a her, děti i jejich rodiče
se výborně bavili. To samé lze říci i o večerním
plese s bohatou tombolou.

Vítězným týmem se „nečekaně“ stal zkušený Oldies
tým profesionálů (Míra Pecinka, Vlado Holub,
Honza Kostrhoun, Petr Pelcman) s Láďou
Kuchaříkem st. v bráně.
Jemu i dalším brankářům (Tomáš Pelcman, Miloš
Vejražka) patřil obdiv za nasazení a brankářské
výkony, které se nejvíce podepsaly na stavu jejich
kolen.
Nemůžeme zapomenout zmínit dívčí tým (Helča
Kliková, Kačka Polanecká a Dáša Korousová)
doplněný o jednu mužskou posilu (Štěpán). Dívčí
tým byl jasně nejsympatičtějším a nejhezčím
týmem a umístil se na krásném 3. místě.

Za zmínku patří určitě také vystoupení mažoretek
ze Základní umělecké školy Louny a to odpoledních
Azalek a večerních Jasmínek pod vedením Lenky
Havlistové.
(pokračování na další straně)
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(pokračování z předchozí strany)

I přes pověrčivý pátek 13. a nepřející chladné
počasí proběhlo v dopoledních hodinách

tradiční vynášení Morany
a snad již i letošní zimy.
Akce se jako každý rok opět těšila velkému zájmu
zúčastněných i přihlížejících a radosti dětí obou
našich škol. Průvod žáků a jejich učitelek za
doprovodu písní a básní prošel městysem.

Na závěr předala Jindřiška Vágnerová, učitelka
z Mateřské školy symbolické líto s pentličkami
starostovi městyse Jiřímu Čížkovi jako symbol
vyhnané zimy a přicházejícího jara.

Upálení Morany i všech malých figurek Morany,
které si děti vyrobily, proběhlo na hřišti u sokolovny
za spolupráce s dobrovolnými hasiči. Upálení
předcházelo recitování básní a písně všech žáčků
Mateřské školy i žáků 1. stupně Základní školy. Za
krásné figurky Moran, básničky a písničky, byl
dětem dán „pohodlnější“ páteční školní režim a
dobrá sladká svačina na čerstvém vzduchu.

A co nás čeká?
20. 03. 2015:
21. 03. 2015:
25. 03. 2015:
28. 03. 2015:
30. 03. 2015:
04. 04. 2015:
11. 04. 2015:
30. 04. 2015:
22. 05. 2015:
13. 06. 2015:
29. 06. 2015:

V. Benefiční školní ples
Brigáda Pomník padlých
Sběr železa a elektrozařízení
Zasedání zastupitelstva
Sběrná sobota
Vernisáž ZŠ v Lounech
Country bál TOT Bílý Racek
Turnaj v mariáši
Čarodějnice u sokolovny
Stavění krále u sokolovny
Oslavy výročí městyse
Zahradní slavnost (ZŠ)

Ve středu 18. března 2015 v odpoledních hodinách
uspořádala místní skupina Českého červeného
kříže
Posezení s živou hudbou.
Posezení se konalo v Penzionu Na Pile. K tanci i
poslechu hrál Jiří Hora.

Text: Miloš Vejražka, Alena Patrovská
Foto: Miloš Vejražka, Jiří Čížek, Alena Patrovská
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Přípravy na Oslavy výročí městyse
Dne 13. června 2015 městys
oslaví výročí 900 let od první
písemné zmínky o Panenském
Týnci.
Kulturně
historická
část
programu je plánována od 10
hodin v přilehlých prostorách
chrámu a kláštera. Vystoupit
přislíbila šermířská skupina,
gotická
hudební
skupina,
pěvecký sbor. Základní a
mateřská
škola
připravují
vystoupení
svých
žáků.
Připravována je výstava o historii
i současnosti městyse.
U sokolovny v odpoledních
hodinách uvažujeme zábavný
program, kde budou atrakce pro

děti a fotbalová utkání, za
doprovodu dechovky. Večer je
plánována zábava v sokolovně.
K oslavám je směřována řada
zvelebovacích aktivit v městysi.
Hasiči a jejich přátelé se pustili
do opravy Pomníku padlých za 1.
i 2. světové války, který byl
postaven obcí ve spolupráci s
místními sokoly v roce 1934.
Oprava spočívá v kompletní
očistě
pomníku,
nosných
ocelových prvků, vlajkových
stožárů, provedení nového plotu
se dvěma vrátky, vytvoření
záhonků a cest a v obnově
tabulek na kamenech u
památných lip.

Práce budou pokračovat až do
předání opraveného pomníku
městysi a všem spoluobčanům v
den oslav.
Zahajují se práce na opravě
fasády hasičárny, autobusové
zastávky na návsi a brány do
klášterního parku.
Dokončeno je nové osvětlení
věže zvonice a vstupního portálu
chrámu prostřednictvím dvou
moderních úsporných svítidel.
Vydány budou brožura o
městysi, Povídky o chrámu
sepsané žáky naší Základní školy
a Bedekr o osobnostech od Mgr.
Stanislava Kučery.
Text: Alena Patrovská

Ukázka z připravovaného Bedekru o osobnostech
… Přišel krásný květnový den roku 1927. Maixner se
vrací ze své cesty po českém severu, kde žijí jeho
příbuzní. Cestou do Prahy spatří panorama týneckého
gotického chrámu a je vymalováno. Není jediné cesty,
aby se v Tejnici nezastavil. Nekoupí uzeninu u pana
Drásty, vynikající dorty u pana Malečka, projde koloniály
u Horů a u pana Čeňka Parpela. V jeho plánech se
objevují dvě priority. Chce zakoupit Tuscaniho zámeček
a jako vášnivý nimrod hledá honitbu, která by mu říkala
pane. A zde přichází bod zlomu. Týnecký občan a hajný
pan Oldřich Šíma mu poradil. V Žerotíně je k mání to, co
potřebujete. Alea iacta est! Kostky jsou vrženy. Bylo
rozhodnuto. Jeho vůz prudce klesal do údolí Budlína.
Minul hájovnu, zastavil auto a stanul přimrazen. Alej
třešní v květu, malebný rybník orámovaný podkovou
jehličnatého lesa. Broňa Bechyňský vždy tvrdil: Budlín je
nejkrásnější místo na světě. Pochopil to i doktor
Maixner. Pomyslný obrazec se uzavřel. Pražský hrad,
Lány, Žerotín a Panenský Týnec…
Text: Mgr. Stanislav Kučera

Vážení spoluobčané,
letošní jaro jsme se rozhodli zušlechtit okolí školy,
zasadit květiny, keříky, osadit nově zakoupené
truhlíky. Pokud jste v situaci, kdy se vám cokoli na
zahrádkách přemnožilo (kromě krtků, těch máme
sami dost ☺), uvítáme váš dar a budeme se snažit
pěstovat a nezahubit.
Foto: Miloš Vejražka

S díky žáci ZŠ Panenský Týnec
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Kamarádům trempské osady Bílý Racek
Kamarádi,
TOT Bílý Racek a Rohani z Loun Vás zvou na
Velikonoční Country Bál, který se bude konat dne
4. dubna 2015 od 19 hodin v Penzionu Na Pile. Hrát
Vám budou kamarádi Staří vlci z Kladna. Vstupné je
60 Kč. Každý účastník obdrží vlaječku zdarma.
Srdečně zveme kamarády, kteří mají rádi krásnou
českou trempskou a country muziku.
Dne 10. ledna 2015 se v Žerotínské hospodě konal
Sraz trempů. Kamarádi se sjeli na vzpomínkový
večer s kamarády. Vzpomínali jsme na Lojzu Karla
Reďáka, ale i na ostatní kamarády, kteří už s námi
nesedávají u táborových ohňů.

Hráli kamarádi ze Severu. Účast trempů byla veliká.
Sraz se opakoval v únoru.
Chceme poděkovat starostovi a zastupitelstvu za
sponzorský dar na česko – slovenský potlach, který
se koná letos na Moravě, ve Vranové u Letovic na
přehradě Křetínce.
Řeka ti zpívá píseň. Údolí, kam vracím se rád.
Za osadu Bílý Racek Šerif Bidlo.
Za osadu Rohani Šerifka Nikolka a Huba.
Text: Milan Gašpar, Šerif Bidlo

Mladí umělci ze ZŠ vystavují svá díla
Soutěžit není zdravé, praví dětští psychologové. My
si to myslíme také, a proto místo bojů o vítězství
volíme raději možnost představit se veřejnosti
formou prezentací, výstav, společenských akcí, kdy
nikdo nezpychne z výhry a nikdo nesmutní
z prohry, a přitom všichni žasnou, co všechno děti
dokážou.
Letos se nám podařilo něco mimořádného. Využili
jsme našich výtvarných dovedností a během
jediného roku vystavujeme dětská výtvarná díla na
čtyřech výstavách ve velkých městech naší
republiky.
Od prosince probíhá prodejní výstava obrazů
panenskotýneckého chrámu v Kolíně s takovým
úspěchem, že její organizátoři zavítají v dubnu do
naší obce, aby chrám navštívili.

Jedná se o unikátní projekt financovaný EU, kdy si
děti „hrají“ na skutečné podnikatele, snaží se uspět
na trhu a zjišťují, že to není nic snadného.
Po celý duben bude probíhat výstava obrazů
ve Vrchlického divadle v Lounech, a to
v prostorách, kde vystavují skuteční umělci.
Srdečně vás zveme na vernisáž 30. 3. 2015 od 17
hodin, s hudebním doprovodem a občerstvením.
Bude zde k vidění přibližně čtyřicet obrazů dětí ze
všech ročníků školy.

Po celý květen bude pak probíhat podobně
koncipovaná výstava obrazů a keramiky
v prostorách Městské knihovny Louny.

V Mostě jsme v únoru vystavovali keramiku a
šperky, vyrobené v rámci projektu Minipodniky
v základních školách.

Nesoutěžíme, nestresujeme sebe ani nikoho
jiného, a přitom se nám daří ukázat svůj um a aspoň
trošku „proslavit“ Panenský Týnec po republice.
Text a foto: Mgr. Jana Rumlová
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Po Novém roce tradiční
mariáš
Trochu si odpočinout od vánoční a novoroční
nálady si mohli hráči mariáše. V Penzionu Na
pile se totiž konal již tradiční turnaj v křížovém
mariáši.
Jak je patrné z fotografie, hrálo se o lákavé ceny.
Účast byla hojná a nálada výborná.

Text a foto: Bc. Jiří Čížek

Hokejisté mají po sezóně

Fotbalisté se chystají na jaro
Fotbalistům Sokola brzy začne jarní část soutěže.
V rámci přípravy sehráli několik přátelských zápasů, ve
kterých se jim dařilo. Poslední zápas sehráli ve Vrbně.
Vrbno
Panenský
Týnec
2:3
(1:0).
Branky: Sailer, Čejka - Homolka 2, Mazan J.
Sestava: Kuchařík - Rajlich, Houda, Pecinka V., (Henzl),
Mazan P. -Forgač L., Forgač J., Pecinka P., Novák,
Mazan J., Homolka.
První soutěžní zápas jarní části se uskuteční 28. 3. od
15 hodin v Postoloprtech.
Rozpis jarní části III. tř. okresu Louny :
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo
14.kolo

Postoloprty B
Panenský Týnec
Černčice B
Panenský Týnec
Cítoliby B
Panenský Týnec
Vroutek
Panenský Týnec
Lubenec
Panenský Týnec
Zeměchy
Panenský Týnec
Panenský Týnec

Panenský Týnec
Pátek
Panenský Týnec
Libčeves
Panenský Týnec
Ročov
Panenský Týnec
Staňkovice
Panenský Týnec
Dubany
Panenský Týnec
Hříškov
Líšťany

28.3.2015
4.4.2015
12.4.2015
18.4.2015
26.4.2015
2.5.2015
9.5.2015
16.5.2015
23.5.2015
30.5.2015
7.6.2015
13.6.2015
20.6.2015

15:00
16:30
16:30
17:00
10:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

V hokejové FD Sport lize již
byly odehrány poslední kola.
Hokejisté HC Panenský
Týnec v konečné tabulce
figurují na 4. místě z osmi
zúčastněných mužstev.
Odehráli napínavá utkání za vydatné podpory
fanoušků.
Text: Bc. Jiří Čížek
Text: Bc. Jiří Čížek, foto: TJ Sokol

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

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

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

Telefon:
E-mail:

415694023
matrika@panenskytynec.cz

Telefon:
E-mail:
Web:

8,00 – 17,00 hod
8,00 – 15,00 hod
8,00 – 14,00 hod
zavřeno
415694129
starosta@panenskytynec.cz
asistentka@panenskytynec.cz
www.panenskytynec.cz

12,00 – 15,00 hod
12,00 – 17,00 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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