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Pro občany městyse výtisk zdarma

Červenec 2015

Slovo starosty
Milí přátelé,

tak máme oslavy za sebou. Věřím, že jste se příjemně pobavili, potkali známé tváře a připomněli si něco z historie
našeho městyse. Rád bych ještě jednou poděkoval všem, kteří se na oslavách podíleli, přiložili ruku k dílu, nebo
přispěli finančním darem.
Nyní se můžeme vrátit k běžné
činnosti. Nejedná se jen o údržbu a
péči byl
o dán
městys. Budeme také
Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi městyse
pokračovat v přípravách projektů
Hlavním úkolem bylo dostát
podle Strategického plánu rozvoje
předvolebním slibům, což se dle
městyse. Máme tu nové dotační
mého soudu podařilo a určitě není
období, které je zřejmě jednou
za
z posledních šancí realizovat projekty
pro náš městys „životně“ důležité.
I když to venku občas nevypadá, již
několik dní máme letní období,
období sklizně plodů ze zahrádek,
období dovolených nebo posezení
s přáteli. Přeji Vám příjemně prožité
léto a prázdniny. Užijte si ho,
odpočiňte si a načerpejte hodně sil.
Bc. Jiří Čížek, starosta
Tak významnému výročí by však byla škoda věnovat pouze jeden krátký den.
Proto jsme se rozhodli ponechat výstavu v konírně instalovanou do
podzimních měsíců. Hledáme způsob, jak ji zpřístupnit o víkendech. Jedním
z nápadů je využít brigádníky, kteří by svou odměnu získali z dobrovolného
vstupného. Pokud někdo bude mít zájem, tak budeme rádi. Občanům
z našeho městyse umožníme prohlídku během úředních hodin po domluvě na
úřadě.

Ze zastupitelstva

Aktuálně
• Je schválen přebytkový rozpočet
městyse na rok 2015.
• Je schváleno hospodaření městyse
a jeho příspěvkových organizací za
rok 2014.
• Zametací vůz určený k čištění
komunikací je kvůli zjištění výrobní
vady reklamován.
• Podvýbor pro heraldiku a
vexilologii Poslanecké sněmovny
Parlamentu
České
republiky
stanovil blason (slovní popis)
znaku, který zní: „Ve stříbrném
štítě černá orlice se zlatou zbrojí a
jazykem“, který je vždy závazný.
Tímto ustanovením byla schválena
vlajka a znak městyse.
• Historicko – memoriální skupina
Velvyslanectví ruské federace
v
České
republice
bude
rekonstruovat
válečný
hrob
rudoarmějce na místním hřbitově.
• Sokolové chystají v srpnu první
traktoriádu v Panenském Týnci.
• Dobrovolní hasiči připravují na
začátek školního roku dětský den.
• V letních měsících zaměstnanci
městyse ve spolupráci s hasiči
provedou druhý nátěr budovy
bývalého kláštera.
• Pokračuje příprava
výstavby
kanalizace a ČOV ve spolupráci se
Žerotínem.

Na druhém letošním veřejném
zasedání Zastupitelstva městyse
Panenský Týnec dne 25. března 2015
schválili zastupitelé přebytkový
rozpočet městyse na rok 2015
s celkovými příjmy ve výši 8 362 tis.
Kč a výdaji ve výši 7 885 tis. Kč.
Dalším usnesením vydalo Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou
se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
na území městyse Panenský Týnec.
Na programu jednání byla také
projektová dokumentace na opravu
a rekonstrukci chodníků. Zastupitelé
schválili zadání zakázky
Ing.
Břetislavu Sedláčkovi ze Žatce.

Zpracování dokumentace bude
probíhat souběžně se zpracování
mprojektové
dokumentace
na
výstavbu kanalizace a ČOV. Ta je
v přípravě.
Na třetím veřejném zasedání
zastupitelstva dne 22. června 2015
zastupitelé
schválili
především
závěrečný účet městyse, závěrku
městyse a závěrky škol a to vše za rok
2014. V dalším bodě jednání se
rozhodli prodat pozemek parcelní
číslo 1386/2 (zahrada) Karlu
Procházkovi, který je vlastníkem
sousedících pozemků.
Další veřejné zasedání je plánováno
v podzimních měsících.
Text: Alena Patrovská

Palačinkárna a sociální vzdělávání u nás
V Panenském Týnci začne od nového
školního roku své aktivity rozvíjet
Euroinstitut, Praktická škola a
odborné učiliště. Tuto organizaci
zastupuje dr. Středa, který v nedávné
době v obci zakoupil menší rodinný
dům. Ten momentálně upravuje pro
provoz palačinkárny. V základní škole
si organizace pronajala učebnu a
zázemí pro vzdělávání. Odpoledne
mimo běžné základní vzdělávání
našich žáků zde bude Euroinstitut
vzdělávat mentálně postižené žáky.
Ti budou zároveň vykonávat praxi
v nové palačinkárně.

Cílem projektu je pomoci mentálně
postiženým osobám k návratu do
běžného života.

Text: Alena Patrovská
Foto: Dr. Středa

Životní jubilea občanů
Jubileum 50 let oslavili:
Jaroslav Korous
a
JUDr. Jan Kolář
Jubileum 60 let oslavili:
Ladislav Gál
a
Jiří Puta

Jublieum 70 let oslavili:
Josef Krchov
A
Ing. František Grunt
Všem jubilantům přejeme
k životnímu výročí hodně
zdraví a spokojenosti do dalších
let života.
Text: Miluše Slanařová

Ve druhém čtvrtletí 2015 nás
opustili:
Sylvie Kosová
a
Božena Jandová.
Městys Panenský Týnec
vyjadřuje upřímnou soustrast
všem pozůstalým.
Text: Miluše Slanařová
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Dne 13. června 2015 proběhly v městysi oslavy výročí 900
let od první písemné zmínky o Panenském Týnci. Touto
první zmínkou jsou tři slova v zakládací listině
kladrubského kláštera z roku 1115:
In Tinz celafactore stupe Castre.
V Týnci vytápěče místností Kastra (či Chastra).
Oslavy zahájil starosta městyse Bc. Jiří Čížek proslovem,
přivítáním návštěvníků i účinkujících a poděkováním
všem, kteří s organizací oslav pomohli. Poté následovalo
vystoupení dětí z mateřské školy a vystoupení žáků
základní školy. Následoval kulturní program, na jehož
realizaci získal městys dotaci z programu Podpora
regionální kulturní činnosti na rok 2015 od Ústeckého
kraje. Vystoupila gotická hudební společnost Arcus,
v chrámu zazněly písně sboru Anonym, za chrámem
probíhaly rytířské souboje skupiny Rekruti a děti si mohly
vyzkoušet palbu z katapultu a střelbu z kuše, ve večerních
hodinách se o zábavu postarala kapela Traxas.
Atmosféru oslav doplňoval jarmark rozmístěný
v klášterním areálu nabízející i produkty místních. Své
výrobky prezentovala základní škola, Renata Bártová (šité
výrobky), Gábina Benešová (vitráže), Mirka Ohemová
(pečivo, občerstvení). Velký úspěch sklidil také stánek
s dřevěnými hračkami, kdy se po vzoru šermířů ozbrojila
většina našich nejmenších. O občerstvení se velmi dobře
postaral Ladislav Kuchařík se svojí partou, Kiosek
v klášteře, stánek s trdelníky a s velkým úspěchem také
naši myslivci.
Otevřena byla výstava městyse a výstava našich škol
v prostorách zadního traktu kláštera.
K vidění byla také sokolnice s vystoupením dravců. Po celé
vesnici se návštěvníci mohli projet v koňském povozu,
děti pak také na konících.
O odpolední program se zdárně postarali sokolové a
hasiči. Stará garda sehrála přátelské utkání a poté se naši
fotbalisté utkali s Hříškovem. U sokolovny se mohli
návštěvníci občerstvit, poslechnout si hudbu, užít si
kolotoče a děti i skákacího hradu, nebo si prohlédnout
hasičskou techniku.
Fotografie z oslav najdete na webu městyse:
www.panenskytynec.cz
Text: Alena Patrovská
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Pár momentů z oslav …

Výstava škol ve „šroťárně“ kláštera

První představení patřilo našim nejmenším – dětem z mateřské školy

Vystoupení pěveckého sboru Anonym v chrámu

Následoval program žáků základní školy

Divadelní představení základní školy

Gotická hudba skupiny Arcus

Občerstvení i odpočinek
Šermířská skupina Rekruti
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Sokolnice a její dravci

Fotbalová utkání patřila staré gardě i současnému mužstvu

Děti se mohly projet na konících
Odpoledne u sokolovny

Posezení u dobrot od myslivců
Děti se vyřádily na skákacím hradu a labutích

Celý den se návštěvníci mohli svést na koňském povozu
K vidění byla i polní kuchyně
Foto: J. Maleček, M. Vejražka, Čížkovi, K. Starečková, A. Patrovská
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Co jsme stihli do oslav
Oslavy 13. června 2015 byly sice vyvrcholením
významného výročí Panenského Týnce, ale nebyly jeho
jedinou součástí. Protože o spoustu aktivit se zasloužili
nejen zaměstnanci městyse, ale také spolky a řada
občanů, je vhodné si tyto aktivity připomenout.
Oprava dveří v zadním traktu kláštera
Městys získal dotaci na realizaci opravy dveří v celém
zadním traktu budovy bývalého kláštera ve výši 100 tis. Kč
od Ministerstva kultury. Náročnou opravu dveří zajistil
Miroslav Vrba se svým bratrem. Díky jejich vytrvalé práci
byly do oslav renovovány dveře a okna v konírně a
šroťárně a dveře do skladu. Na ostatních se pracuje.
Oprava autobusové zastávky
Zaměstnanci městyse společně s hasiči se postarali o
opravu autobusové zastávky a její nový nátěr. Prostor
kolem zastávky oživily květináče.
Hasičárna
Nový kabát dostala i budova hasičské zbrojnice.
Pomník padlým
Akce hasičů a dobrovolníků z řad občanů měla úspěch.
Opravený pomník je chloubou návsi.
Klášterní areál
Opravena byla brána do klášterního areálu. Turistické
vitríny dostaly nový obsah. Doplněny byly turistické
informace i na informační tabuli u křížku, u milníku a u
dětského hřiště. V areálu přibyl stojan na kola. Ten
z jasanového kmenu, který poskytl Pavel Šafránek, vyrobil
Ondřej Jánský. Žlutočerné prapory vlající z oken věže
zajistil Pavel Buk.
Zkrášlení dvora základní školy
Ani škola nezůstala ve zvelebování obce pozadu. Ve
spolupráci s rodiči a přáteli zajistila nové natření plotu a
zábradlí bývalé zastávky, ve dvoře natřeli, co se dalo, a
žáci pod vedením Jiřího Kučery vytvořili krásné záhony.
Sokolovna a hřiště
Sokolové odvedli velký kus práce. Kromě oprav
sokolovny, ve kterých chtějí dále postupně pokračovat,
opravili posezení, natřely lavičky, zlepšili stav střídaček a
zábradlí okolo hřiště. S podporou Petrusových proběhla
rekonstrukce oplocení hřiště.
Výstava
Otevřena byla výstava městyse v konírně věnovaná
historii i současnosti Panenského Týnce, výstavu připravili
zaměstnanci městyse ve spolupráci se spolky. Ve šroťárně
umístily svoji výstavu mateřská škola a základní škola.
Brožury a upomínkové předměty
K příležitosti 900 let byly zhotoveny nové upomínkové
předměty, např. medovinky, klíčenky, hrnečky, odznaky.
Vyšly tři brožury: 900 let Panenského Týnce (městys);
Bylo, nebylo … Příběhy o chrámu (ZŠ a městys) a
Osobnosti Panenského Týnce (Mgr. S. Kučera a městys).
Text a foto: Alena Patrovská

Opravená autobusová zastávka

Opravené dveře a okna pro výstavu

Natřené zábradlí a nový záhon u školy

Upomínkový materiál městyse k příležitosti výročí
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Kamarádům trempské osady Bílý Racek
V Penzionu na pile proběhl 4. dubna 2015 první country
bál bez tabákového kouře. Touto cestou děkujeme Lence
a Ládíkovi Kuchaříkovým a personálu Penzionu na pile za
vzornou obsluhu, Zdeňku Srbovi staršímu za podporu
trampingu a Josefu Malečkovi za nafocení do trampského
cancáku. Country bál se opravdu povedl. Přijelo okolo 60ti
kamarádů, místních, ze Žerotína, ale také z Kladna,
Slaného, Loun, Teplic nebo Mostu. Moc jim všem
děkujeme. Kamarádi zahráli na profesionální úrovni a za
chvíli roztančili sál.
„Když kamaráda máš tak dobře si ho važ, přijde doba, kdy
ho postrádáš. Ty nezapomeň hochu na osadu svou, na
lásku, jenž velký kamarád.“
Ani déšť neodradil okolo 100 kamarádů, kteří přijeli
v sobotu 20. června 2015 na Výroční ohně TO Rohani a
TOT Bílý Racek do Panenského Týnce. Překrásně nám
zazpívala a zahrála děvčata z TO Černá Sova z Dubí. Zazněl
Trempský otčenáš, Oheň je oltář trempů, Totem je
trempský kříž. Všichni kamarádi zaslouží úctu. Poslední
melodie dozněly okolo 4 hodiny ranní.

Velké poděkování patří zaměstnancům úřadu, kteří se
postarali o prořezání a posekání okolo Hladíkova rybníku.
Mezi trempy zavítal i starosta Jiří Čížek a místostarosta
Miloš Vejražka. Dostali od nás trempský dárek a ani oni
nepřišli s prázdnou. Jejich návštěvu kamarádi u
táborového ohně ocenili. Děkujeme panu Ohemovi za
půjčení stanu, který se při dešti moc se hodil, panu
Malečkovi za opětovné nafocení krásných fotek,
Penzionu na pile, který se postaral o zvlhčení volátek
našich kamarádů. Vše dopadlo dobře, jak to u trempů
bývá. Když kamarádi odjeli domů, vše se uklidnilo.
„Můj starý brachu, tebe až noc skryje, zpívej mi chvilku jen
staré melodie. My dva jsme staří, a to znamená, že naše
srdce jsou už zlomená.“
Za osadu Bílý Racek Šerif Bidlo.
Za osadu Rohani Šerifka Nikolka.
Text: Milan Gašpar, Šerif Bidlo

Čarodějnice, máje i traktory

Závěr školního roku

Letošní čarodějnice proběhly 30. dubna 2015. Zahájeny
byly v dopoledních hodinách rejem čarodějnic mateřské
a základní školy. Pokračovaly odpoledne u sokolovny.
Hasiči se postarali o tradiční hranici a symbolické upálení
čarodějnice. Následovalo opékání buřtů a volná zábava
při reprodukované hudbě. 22. května 2015 uspořádali
dobrovolní hasiči Stavění krále u sokolovny. Odpoledne
byl král postaven, děti i dospělí si opekli buřty, o hudební
doprovod se postaral Ruda Rytina. Oběma akcím přálo
počasí a tak přišlo plno lidí, kteří se dobře bavili.

Ve středu 24. června 2015 uspořádala mateřská škola
Pasování na školáka s Krejčíkem Honzou. Rozloučila se tak
s jedenácti dětmi, které v příštím školním roce přejdou do
první třídy. Přejeme jim, ať se jim ve škole líbí a daří.
Následující den v ranních hodinách proběhlo v obřadní
síni úřadu městyse Pasování na čtenáře. Jednalo se o
příjemnou akci pro žáky první třídy naší školy ve
spolupráci s lounskou knihovnou, kdy princ Dobrohlav
Sečtelý pasoval žáčky na čtenáře. Gratulujeme a přejeme
hodně zážitků z přečtených knížek.

Povedenou akcí byla také předváděcí akce firmy Strom
Praha zastupující zemědělskou techniku John Deere,
která se konala 21. dubna 2015 v areálu podniku Arnoštky
Petrusové. Výstava se líbila malým i velkým.

V pondělí 29. června 2015 se konala Zahradní slavnost
základní školy. Vystoupili žáci jednotlivých tříd, přivítáni
byli budoucí prvňáčci a deváťáci se rozloučili s učiteli. I jim
přejeme, ať je škola baví a jsou v ní spokojení.

Text: Alena Patrovská, foto: Miloš Vejražka

Text a foto: Alena Patrovská
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Hokejisté si zahráli v Praze

Fotbalisté postoupili do
okresního přeboru
Fotbalisté TJ Sokol Panenský Týnec odehráli v sobotu 20.
června 2015 poslední mistrovský zápas sezóny, ve kterém
převálcovali Líšťany 12:1. V konečné tabulce 3. A. třídy
skončili na druhém místě. Zajistili si tím postup do
okresního přeboru. Podmínkou účasti ve vyšší soutěži je
vytvořit hráčům i rozhodčím odpovídající zázemí.
Přejeme fotbalistům, ať se jim to podaří a v nadcházející
sezóně sklidí mnoho úspěchů.
Konečná tabulka sezóny 2014/2015 III. tř. okresu Louny:
1.

Vroutek

58

2.

Panenský Týnec

51

3.

SK Černčice B

47

4.

Lubenec

47

5.

Hříškov

44

6.

FK Staňkovice

43

7.

Libčeves

42

8.

Líšťany

36

9.

Postoloprty B

34

10.

Cítoliby B

34

11.

Ročov

26

12.

Pátek

26

13.

Zeměchy

17

14.

FC Dubany

Hokejisté HC Panenský Týnec zakončili sezónu přátelským
utkáním na pražské Nikolajce proti týmu prodejců značky
Volvo. Na podzim mužstva chystají odvetu.

8
Text: Bc. Jiří Čížek, foto: HC Panenský Týnec

Text: Bc. Jiří Čížek

Čeká nás první traktoriáda a dětský den
Dne 29. srpna 2015 proběhne v Panenském Týnci první traktoriáda, kterou pořádá TJ Sokol. Můžete se těšit na závody
ve třech kategoriích: frézy, malotraktory a tovární traktory. Součástí bude také výstava traktorů a zemědělské techniky.
Všechny informace k traktoriádě naleznete postupně zde: www.traktoriáda.net
V zářiových dnech plánují dobrovolní hasiči Dětský den. Termín a místo bude upřesněno.
Text: Alena Patrovská

Informace úřadu – omezení úřadování o dovolených
Kancelář starosty
Bc. Jiří Čížek, starosta
DOVOLENÁ: 25. ČERVENCE – 2. SRPNA 2015

Kancelář matriky a účetní
Miluše Slanařová
DOVOLENÁ: 20. – 24. ČERVENCE 2015

Alena Patrovská, asistentka starosty

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

Úřední hodiny:
PO
ÚT – ČT
PÁ
SO, NE

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

Telefon: 415694129
E-mail:
starosta@panenskytynec.cz
asistentka@panenskytynec.cz

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

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

Telefon: 415694023
E-mail:
matrika@panenskytynec.cz
Web:

www.panenskytynec.cz
Text: Alena Patrovská

Vaše názory a příspěvky zasílejte na asistentka@panenskytynec.cz nebo zanechte na Úřadě městyse.
Čtvrtletník vychází jednou za tři měsíce v nákladu 200 ks, uzávěrka vždy k 20. dni posledního měsíce čtvrtletí. Vydavatel: Městys Panenský Týnec, sídlo č. p. 10, 439 05
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Grafická úprava: Alena Patrovská. Zapsán do evidence periodického tisku s číslem evidenčním MK ČR E 21672.

