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Slovo starosty
Vážení občané,
Tak a už zase nazrál den, kdy se spolu opětovně prostřednictvím tohoto zpravodaje setkáváme a kdy
si můžeme říci pár slov o dění v našem městysi. Posledně jsem se zaobíral obecným zhodnocením, o
čem by měly být informace v tomto zpravodaji, aby jeho informační dopad byl co nejširší a měl
nějakou vypovídací hodnotu. V tomto druhém vydání se již určitě bude odrážet nějaká reakce na
stávající vývoj v oblasti investiční výstavby městyse, práce zastupitelstva, ale i výsledků mateřské
Osobně
jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi městyse byl dán
školky, základní školy a společenských organizací.

Hlavním úkolem bylo dostát
předvolebním slibům, což se
dle
mého jesoudu
a
Pravdou
to, žepodařilo
se vedení
určitě
není za
městyse
od června 2014

scházelo v častějších intervalech,
neboť bylo zapotřebí se
prokousat některými akcemi,
které se začaly realizovat až ve
druhém pololetí roku 2014.
V každém případě to vždy byla
zasedání pracovní a cílená,
jelikož bylo zapotřebí promyslet
a schválit řadu finančních
opatření, která zasahovala do
zamýšlených akcí. Příkladem je
zateplení mateřské školky,
úprava fasády kláštera klarisek a
nákup multifunkčního čisticího
stroje. Všechno se nám to sešlo
do jednoho čtvrtletí a těsně na
hranici letošních voleb do senátu
a zastupitelstva městyse. Ono to
sice takto podané vypadá tak, že
se jedná o předvolební aktivitu
zastupitelstva,
ale
mohu
naprosto zodpovědně říci, že to

tak není. Schválené žádosti o
dotace přišly v tomto období a
samotného času na realizaci díla
je opravdu hodně málo.
Nechceme udělat žádnou chybu,
tak se snažíme o jistou
dokonalost
našich
administrativních výstupů, které
má na starosti asistentka
starosty paní Alena Patrovská a
tyto protáhnout aparátem
úředníků a politiků, kteří
rozhodují o dotacích.

Ve své podstatě jsme se snažili
nepřijít zbytečně o možné
finanční prostředky, abychom
nepřišli jako městys o možnost
s těmito prostředky nadále
pracovat. Moje hodnocení je –
podařilo se a shora uváděné akce
máme fakticky již v kapse. Teď je
to vlastně všechno jenom na
dodavatelích, se kterými jsme již
sepsali řádné smlouvy o jejich
dodávkách a čase jejich realizací.
(pokračování na další straně)

Vedle toho všeho, co se týká
přímých investic na shora
uvedené akce, tak samozřejmě
běžel život v městysi ve svých
skoro již zajetých kolejích, kdy
pracovní četa vedená panem
Šafránkem zušlechťovala městys
úklidem, sekáním a údržbou
zeleně, ale i drobnými opravami
našeho majetku.
I když nám bylo občas vytčeno,
že naše činnost se soustřeďuje
do oblasti kláštera, chrámu a
přilehlých ploch, tak je zapotřebí
si odpovědět, že jsme se určitě
snažili naše aktivity co možná
nejrovnoměrněji rozložit do
celého městyse, ale ruku na
srdce, byl by někdo rád, kdyby ve
středu turistického zájmu o
Panenský Týnec byl ten největší
nepořádek? Co by nám asi tak
řekli svatebčané, kteří si za
svatební akt zaplatí nemalý peníz
a po té by měli mít svatbu
v neuklizeném prostoru? Jako
starosta jsem se určitě snažil o
to, aby nebyl patrný rozdíl mezi „
periferní částí městyse „ a jejím
centrem.
Společenské
organizace
vykazovaly svou standardní
činnost, kdy jejich společenské
výstupy
určitě
nejsou
zanedbatelné, ale asi bude
správné
veřejně
pochválit
aktivity pobočky Červeného
kříže, který začal v letošním roce
organizovat kulturní programy
pro naše seniory včetně
společných výletů i za hranice
ČR. Osobně bych si velmi přál,
aby
tato
iniciativa
ČK
pokračovala
i
v budoucnu,
protože pouze takovou cestou
mohou našim seniorům umožnit
prožít hezké chvilky podzimu
jejich života.
Jako určitý dluh nám zůstává
oblast školství, kde se nám zatím
nedaří nastavit trend zvyšování
zájmu rodičů o naši Základní
školu.

V letošním školním roce se opět
pohybujeme na hranici jisté
ekonomické únosnosti ve vztahu
k počtu žáků. Zatím se to jeví tak,
že i přes snahu zastupitelstva a
přístupu
manažerů
obou
zařízení, se nedaří volně
přesouvat děti z mateřské školy
do školy základní. Tento problém
se městysi samozřejmě nejeví
jako dobrý a hledáme cestu, jak
z toho začarovaného kruhu ven.
Řešení, které se nabídlo, tedy
v daném případě rozšířit počet
žáků v mateřské škole o 8 dětí,
v žádném případě nezaručuje
přestup potřebné kapacity dětí
do školy základní. Tento akt stál
kasu městyse navíc 50.000,- Kč.
Dalších 250.000,- Kč vydal
městys jako přímé náklady na
nákup svozového vozidla pro
děti základní školy a uvolnění
rezervního fondu základní školy
v částce
190.000,-Kč
jako
nepřímý náklad městyse hovoří
jednoznačně o tom, že děláme i
taková to opatření, která určitým
způsobem „vysávají“ finanční
prostředky městyse a to jenom
proto, že v dnešní době je škola
rukojmím rodičů, kteří rozhodují
o umístění svých dětí do jiných
škol na úkor městyse Panenský
Týnec. Ten kromě provozních
prostředků na chod obou
zřízených organizací doplácí
dalších 300.000,- Kč na platy
pedagogů, což za volební období
dělá částku 1.200.000,- Kč, která
opustí rozpočet městyse bez
návratu.
Jak
je
z těchto
uvedených čísel zřejmé, není to
situace jednoduchá a skutečně je
nutné
tento
problém
zodpovědně
odpovědnými
funkcionáři městyse a obou
školních zařízení řešit. Nutné je
podotknout, že provozní náklady
městyse na chod obou zařízení
činí za rok částku cca 1.300.000,Kč, ta je ale z větší části pokryta
ze sdílených daní, které městys
získává do svého rozpočtu.

Jako zatím neřešitelný nebo lépe
řečeno léta neřešený problém je
technický stav našeho bývalého
pivovaru, ze kterého se pomalu
stává chátrající budova, která
nemá
daleko
od
svého
existenčního konce. Představy
minulých zastupitelstev o jeho
prodeji za velké peníze od
zahraničních
investorů
se
v žádném případě nenaplnily a o
budovu zatím nikdo, kromě
několika nájemců pro využití
jejich dílčích prostor neprojevil
nikdo zájem o komplex jako o
celek. Bytové jednotky z bývalé
administrativní budovy jsou
vybydlené a náklady na jejich
rekonstrukci zatím přesahují
možnosti rozpočtu městyse.
Obdobná situace je na našem
místním hřbitově, který se sice
snažíme udržet ve stavu, aby
toto pietní místo mělo skutečný
charakter piety, ale málo platné,
zub času pracuje i zde. Řada
hrobů se propadá, řada hrobů
nemá snad majitele, řada hrobů
je povalena. Naše snaha je
samozřejmě udržet toto místo
v čistotě a pořádku, provádíme
průběžně údržbu obvodových
zdí, provádíme likvidaci léty
nashromážděného nepořádku
v okolí hřbitovních zdí a to vše je
jenom kapkou potřeby toho, co
by se zde mělo udělat.
Tady bych asi ukončil takový
průřez všeho dobrého i toho
horšího a poděkoval všem vám,
kteří jste svou ochotou,
pomocnou radou nebo i přímým
přispěním pomohli průběžně
realizovat některé naše cíle a
určitě
jste
nebyli
v roli
zastupitele nebo starosty. Tak to
asi na vesnici má být. Tak to bylo
a nevím jeden důvod, proč by se
v tom nemělo pokračovat.
(pokračování na další straně)

TEJNICKÝ ZPRAVODAJ ● VYDÁNÍ 2/2014 ● STRANA 2/8

Velký
význam
má
tady
spolupráce městyse s našimi
podnikateli, kteří jednak svou
technikou a i materiálem
pomohli řešit řadu problémů
souvisejících s čistotou nebo
zlepšení životního prostředí. Ne
vždy je zapotřebí svalovat vinu
na zemědělského podnikatele za
různý nepořádek apod. Někdy je
ten
problém
nepořádku
v samotných
zaměstnancích
podnikatele, kteří nemají zájem
o dobré vztahy mezi námi a jejich

zaměstnavatelem a proto se se
svěřenou technikou chovají tak,
jak to vidíme na našich silnicích.
Osobně jsem nepoděkoval za
aktivní pomoc, ale využiji tuto
formu a děkuji podnikatelům:
-bratrům
Forgačovým,
Pelcmanovým,
manželům
Petrusovým, Jardovi Korousovi,
Petrovi,
Láďovi
a Lence
Kuchaříkovým, Vaškovi Srbovi ze
Žerotína, bratrům Lukašovým,
Františku Vyletovi s manželkou a
dalším.

Tady bych své úvodním slovo
starosty ukončil a pouze na závěr
bych chtěl všechny občany
pozvat k nastávajícím volbám do
zastupitelstva městyse a do
senátu Parlamentu ČR, které se
konají dne 10. a 11. 10. 2014, kdy
se rozhodne o dalších 4 letech
aktivní činnosti těch, které si ve
volbách zvolíte.
Petr Bárta, starosta městyse

Chrám vítězem soutěže DestinaCze2014
Jak víte z minulého vydání zpravodaje, chrám
v Panenském Týnci se stal finalistou 2. ročníku
celostátní soutěže o nejlepší turistické atraktivity
v domácím cestovním ruchu DESTINACZE 2014
v kategorii GENIUS LOCI – NEJMAGIČTĚJŠÍ MÍSTO.
Hlasování bylo ukončeno k 30. září 2014 a náš
chrám v soutěži získal 22 215 hlasů. Získal tak
nejen 1. místo v kategorii, ale také absolutní
vítězství v soutěži. Na 2. místě v kategorii se
umístil Klášter Kladruby s 21 155 hlasy, na dalších
místech pak Staronová synagoga a Starý židovský
hřbitov v Praze s 1 875 hlasy, Modlivý dům ve
Svojkově s 1 630 hlasy a Bezděz s 1 592 hlasy.
Absolutním vítězem na 2. místě Klášter Kladruby
ze stejné kategorie s 21 155 hlasy a na 3. místě je
Olomouc soutěžící v kategorii Trendy Destinace
s 18 237 hlasy.
Vítězství v soutěži pro Panenský Týnec znamená
obdržení certifikátu CzechTourism a mediální
prostor na serveru aktualne.cz v rubrice cestování.

Panenský Týnec se tak dostane do výraznějšího
povědomí v rámci turismu a cestovního ruchu.

Nedostavěný gotický chrám Panny Marie

Více informací o soutěži najdete na webové stránce
www.destinaCZe2014.cz.
Text: Alena Patrovská
Foto: Městys Panenský Týnec

Životní jubilea občanů

Životní jubilea v uplynulém
čtvrtletí oslavilo pět občanů
Panenského Týnce.
Jubileum 50 let oslavili:
Pavel Brynda
a Vladimír Hokuf

Jubileum 70 let oslavili:
Libor Filip
a Blanka Srbová
Jubileum 80 let oslavila:
Marta Putová

Všem jubilantům přejeme
k životnímu výročí hodně
zdraví a spokojenosti do
dalších let života.
Text: Alena Patrovská,
Miluše Slanařová
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Základní škola v novém školním roce
V novém školním roce 2014/2015 základní škola
zahájila provoz některých nových služeb a zároveň
se pedagogický sbor věnuje dalšímu rozvoji
výukových metod i mimoškolních aktivit. Novinkou
v novém školním roce je kromě svozu žáků
vlastním minibusem také rozšířená provozní doba
družiny. Ta reaguje nejen na svoz žáků, ale také na
potřeby pracujících rodičů. Družina zahájila ranní
provoz od 6,15 do 7,30 hodin a odpolední provoz
je od 11 do 17 hodin. Škola se tak snaží maximálně
vyhovět rodičům a je v tomto ohledu velmi
vstřícná. V žádné z okolních škol takto dlouhou
družinu nenabízejí.
I v tomto roce budou pokračovat tzv. projektové
dny, které se velmi osvědčily a přináší výborné
výsledky. Cílem těchto dnů je propojit činnost žáků
napříč jednotlivými třídami, naučit děti spolupráci,
dny jsou zaměřené především na praktické
vzdělávání žáků.
První projektový den s tématem „Poznáváme LES“
zažili i prvňáčkové, hned v prvních týdnech školy.
Připojili se k nim žáci 2. a 3. třídy a strávili tak
společně dopoledne v lese u Žerotína. Připomněli
si pravidla chování v lese, nasbírali různé poklady
lesního bohatství, sem tam zahlédli nějaké
zvířátko. Druhý den se pak věnovali opakování
poznatků lesa, zpracování svých poznatků do
pracovních listů a společně s učitelkami vytvořili
velký nalepovací les. Výrobky jsou vystavené ve
škole a žákům i jejich rodičům se první projekt
velmi líbil.

Svým způsobem se dnes každá škola snaží být
něčím specifická a zajímavá. My se orientujeme na
vytváření a posilování přirozeného vztahu dítěte
k přírodě a na dětskou výtvarnou kreativitu
prostřednictvím keramické díly a výtvarného
ateliéru.

Ve škole probíhá už třetím rokem dlouhodobý
projekt „Máme rádi zvířata“, kdy se děti spolu
s učiteli starají o hady, agamu, rybičky a
žebrovníky. V současné době lze již na dětech
pozorovat obrovský dopad na jejich vztah
k přírodě. Žáci přebrali přirozenou cestou roli
aktérů a iniciátorů. Sami už vymýšlejí a hledají
cesty, jak dál svůj koutek přírody ve škole rozvíjet.
Pořád jsme a zůstáváme školou venkovskou a
považujeme za správné, aby venkovské děti brali
pečování o přírodu kolem sebe za přirozenou
samozřejmost.
Venkovská škola nabízí i další benefity, které
v městských školách nenajdeme. Mezi ně patří
také prostor pro individuální práci s dítětem, daný
nižším počtem žáků ve třídách. Žáci tak mají vyšší
šanci aktivně se zapojit, projevit se, učitel dokáže
poznat osobnost dítěte a to mu dává mnohem
větší prostor volit metody výuky úměrné
konkrétním potřebám každého dítěte, než který
mají učitelé v městských školách s 30 dětmi ve
třídě. Jsem také pyšná na to, že prostředí školy
umožňuje vyučovat inkluzivně, tzn., že v běžných
kolektivech se vzdělávají i žáci s handicapem.
Z tohoto důvodu zaměstnává škola kromě plně
kvalifikovaného pedagogického sboru také
aktuálně 3 asistenty, kteří se věnují jednotlivým
žákům s handicapem.
Neposledním benefitem by mohl být, a já doufám,
že postupně bude, užší vzájemný vztah školy
s rodičem, kdy rodiče budou více vnímat školu jako
prostředí, ve kterém se nejen vzdělává, ale také
vychovává jejich potomek. Ve stadiu zrodu je nyní
založení Klubu rodičů, dobrovolného uskupení
těch, kterým není škola jejich dětí lhostejná. I
v tomto školním roce připravujeme akce pro rodiče
žáků i ostatní občany Panenského Týnce a okolí.
Tradičně se jedná o chrámovou vánoční slavnost,
školní benefiční ples a v závěru školního roku
zahradní slavnost. V minulých letech nebyla účast
rodičů nijak valná. Přesto doufáme, že například i
za podpory Klubu rodičů se postupně tato situace
změní. Už jen proto, že jsou to akce věnované
především jim a jejich děti si pečlivě připravují
různá vystoupení a představení, chtějí se předvést
v tom nejlepším. Přejí si, aby okamžik jejich slávy
prožili rodiče s nimi, a v davu tleskajícího publika
hledají úsměvy na jejich tvářích. Je to pro děti
největší odměna a pro rodiče možnost užít si pocit
rodičovské radosti a hrdosti.
Text: Mgr. Jana Rumlová, ředitelka ZŠ
Foto: ZŠ Panenský Týnec
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Žáky ZŠ sváží vlastní minibus
Základní škola ve spolupráci s městysem zakoupila
v prázdninových měsících minibus. Jistě jste jej už
mohli vidět projíždět obcí. Má výraznou barvu
upoutávající pozornost, kapacitu 8 dětí, opatřen je
autosedačkami a jeho provoz si plně zajišťuje škola.
Jedná se asi o nejvýraznější novinku v nastalém
školním roce. Minibus vyjel poprvé hned 1. září a
svezl první žáky. Slavnostnímu příjezdu byli
přítomni zástupci tisku, městyse, rodičů a školy.
V prvních týdnech nového školního roku jsou žáci
sváženi z Hořešoviček, Klobuk, Bílichova a
Zichovce. Žáci ze Smolnice, Hříškova, Bedřichovic,
Toužetína a Sulce do školy dojíždí zatím linkovým
autobusem. Škola je ale připravena v případě
zrušení této ranní linky rozšířit svoz i do těchto a
případně i dalších vesnic tak, aby zcela eliminovala
důvod rodičů umístit dítě do jiné školy jen proto, že
se do Základní školy v Panenském Týnci nemá jak
dostat.

Svoz žáků vlastním minibusem je dalším společným
krokem městyse a školy k dosažení stabilizace
počtu žáků ve škole a zkvalitnění služeb školy vůči
rodičům.

Text: Alena Patrovská
Foto: Bc. Jiří Čížek, zastupitel městyse

Na co se mohou těšit děti v naší školce
V letošním roce dochází do
školky 56 dětí, 28 do každé třídy.
Oproti loňsku byl zvýšen počet
dětí o 3 v každé třídě. Pro tyto
děti bylo ve školce zkapacitněno
hygienické zařízení a dokoupen
nábytek. Díky tomuto opatření
mohly letos do školky nastoupit i
děti, které dosáhnou věku 3 let
až v průběhu školního roku,
které však zvládají základy
hygieny a sebeobsluhy, což je
pro přijetí do školky podmínkou.
Je třeba si uvědomit, že školka
pořád nemůže nahradit jesle,
které byly na malé děti technicky
i personálně zajištěné a školka je
primárně určena pro předškolní
děti.
Ve školním roce 2014/2015 se
mohou děti opět těšit na
divadelní společnosti, které do
školky zajíždějí zpravidla 1x
měsíčně
s pohádkou
pro
nejmenší diváky a vytváří činnou
atmosféru, aby se děti staly i
herci a pohádky se účastnily.

Školka se snaží o udržení
nadstandartního vyžití dětí. I
letos tak připraví půldenní výlety
do
okolí,
například
do
slavětínské minifarmy, lesů u
Žerotína, kulturního střediska
Třebíz,
sportovního
areálu
Zichovec, do muzea v Peruci.
V rámci spolupráce se Základní
školou se děti ze školky účastní
předškolní výchovy, letos to
bude prostřednictvím Klubu
předškoláka. Ten se bude konat
1x měsíčně, na rozdíl od
minulých let v odpoledních
hodinách, aby se mohli zúčastnit
i rodiče budoucích školáků. Děti i
rodiče tak poznají prostředí
školy, učitele, metody výuky.

Tradičně
bude
i
letos
v předvánočním čase čekat
rodiče vystoupení dětí a v závěru
školního
roku
rozloučení
s předškoláky v zahradě školky
s hudebně
zábavným
programem.
A na co se ještě mohou děti
těšit? Na výlet do zoo a do
Vrchlického divadla v Lounech,
na návštěvu hudební školy
Kladno, která děti seznámí
s písničkami
a
hudebními
nástroji a také na návštěvu
chovatele ptactva, který dětem
představí živé ptáky včetně
papouška, orla a sov.
Text: Eva Novotná, ředitelka MŠ
Foto: MŠ Panenský Týnec
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Investiční akce městyse
V současné době probíhají
v městysi práce na realizaci třech
projektů podpořených z dotací.
Prvním z nich je projekt
„Dodatečné zateplení objektu
Mateřské školy“. Ten je
podpořen
z Operačního
programu Životní prostředí. Na
dodavatele
bylo
vypsáno
výběrové
řízení
v režimu
veřejných
zakázek
malého
rozsahu.
Nejnižší
cenovou
nabídku podala firma Panel –
Projekt s.r.o., se kterou také
městys
následně
uzavřel
Smlouvu o dílo. V srpnu byly
zahájeny stavební práce a ještě
do konce prázdnin tak firma
stihla vyměnit okna a dveře tak,
aby nebyl narušen vnitřní provoz
mateřské školky.
Závěrem září jsou práce téměř u
konce.
Nad rámec projektu bylo
provedeno také zateplení

podhledů a přeložení chodníčků
z důvodu odvodnění objektu
školky. Stavební práce budou
ukončeny do 10. října 2014.
Dalším projektem realizovaným
v obci je „Oprava fasády budovy
Úřadu městyse“. Realizace
projektu
je
financována
z rozpočtu Ústeckého kraje.

Záměrem městyse je dotaci
v plné výši využít na pořízení
materiálu
a
pomůcek
potřebných k opravě fasády a
vlastní podíl vložit formou
svépomocí. O opravu fasády se
proto starají dobrovolníci pod
vedením stavbyvedoucího p.
Žižky.

Práce probíhají dle plánu, do
konce měsíce by měly být
opraveny omítky a se začátkem
října se pracovníci pustí do
nátěru. Realizace je pod dohle
dem památkářů. Ti jsou s prací
zatím spokojeni a tak se realizace
projektu nijak nezdržela.
Posledním projektem je „Snížení
prašnosti v městysi Panenský
Týnec“. I tento projekt je
podpořen
z Operačního
programu Životní prostředí. Také
zde proběhlo výběrové řízení na
dodavatele, tentokrát v režimu
zjednodušeného podlimitního
zadání dle zákona. Vyhrála jej
firma EZA – Eva Žaludová z Ústí
nad Labem. V průběhu října tak
do městyse přijde zametací vůz
vybavený také kropící a sací
nástavbou.
Text: Alena Patrovská
Foto: Bc. Jiří Čížek, Alena Patrovská
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Pozdrav z trempské osady Bílý Racek
V naší obci působí Trempská osada Bílý Racek,
kterou vede šerif Bidlo (Milan Gašpar) od roku
1964. Tato osada provádí country bály a potlachy.
Dříve pořádala i dětské hry a jiné soutěže.
Chceme poděkovat Úřadu a starostům za výbornou
spolupráci a všem kamarádům, kteří nám
pomáhají, Úřadu městyse i za Česko – Slovenský
16. Potlach Žerotín – Panenský Týnec.

Osada se i letos zúčastnila už 21. Slovensko –
českého Potlachu na Východním Slovensku, v obci
Čičava u Vrané nad Teplou, kde propagovala český
tramping.
Touto cestou chceme poděkovat panu Ohemovi, že
s námi jezdí na naše republikové akce, Potlachy. Je
to prima kamarád.
Za osadu Bílý Racek Šerif Bidlo.
Text: Milan Gašpar, Šerif Bidlo

K činnosti JSDH Panenský Týnec
Od začátku letošního roku
jednotka SDH Panenský Týnec
zasahovala u 4 dopravních
nehod a 2 požárů a poskytla 6
technických pomocí, mezi které
patří i srpnová likvidace sršňů
v naší Mateřské škole.
Na jaře jednotka pořádala ve
spolupráci s MŠ a ZŠ Pálení
Morany a Pálení čarodějnic
s programem pro děti.

Pro dospělé pak hasiči společně
se Sokolem uspořádali velké
čarodějnice a Stavění krále,
s hudebním doprovodem pana
Rudy Rytiny.
Od dubna do září proběhla na
hasičárně rekonstrukce - zvýšení
střechy a rozšíření vrat z důvodu
převedení vozidla CAS32 T815
od HZS Ústeckého kraje. Akce
stála městys 100 tis. Kč.

Za JSDH Panenský Týnec připravil
Miloš Vejražka, velitel

Střípky z historie
Z historických poznámek pana Červencla:
Dne 6 června 1704, vznikl požár v domě u
Červenky, zvaném později u Houdu, uprostřed
městečka a strávil 11 domů k západu ležících.
Škoda počítala se tehdy na 3000 zlatých.
Dne 12 srpna 1720, u kováře z jedné jiskry požár
vzniklý 5 domů, stodoly panské a klášter v popel
obrátil se škodou 5700 zlatých.
Dne 30 července 1722, bleskem zapáleno, skoro
celé městečko popelem lehlo a sice 28 domů, stará
radnice i chrám sv. Jiří.
Dne 24 prosince 1733, za bránou Lounskou oheň
vznikl, který 12 domů strávil.

Dne 1 prosince 1743, za bránou Lounskou náhodou
vznikl požár, který prudkým větrem rozdmýchán ve
dvou hodinách celé městečko strávil, vyjma 4
domy. Panské i občanské stodoly naplněné,
popelem lehly. I věž stará špičatá ohněm se vzňala
a zvony staré krásné se rozbily. Zachoval se chrám
sv. Jiří a kaple Nejsvětější Trojice.
Dne 31 července 1797, vznikl v čísle 41 požár od
chlapce Josefa, který při louči pod střechou kuřata
hledal. Tím 20 stavení a 2 stodoly lehly popelem.
Dne 13 září 1814, ve 2 hodiny odpoledne v čísle 19
vznikl oheň, který v krátce 26 domů strávil a 6
stodol. Vznikl prý tím, že dělník na půdě kouřil
tabák.
Text: Pavel Buk, zastupitel městyse
Pozn. jedná se o doslovný přepis
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Fotbalistům se daří, hokejisté začali
Výsledky fotbalistů TJ Sokol Panenský Týnec – muži:
13. So 16. 08. Hříškov - Panenský Týnec
3:3
1. Ne 24.08. Líšťany - Panenský Týnec
0:3
2. So 30. 08. Panenský Týnec - Postoloprty
4:2
3. So 06. 09. Pátek - Panenský Týnec
0:3
4. So 13. 09. Panenský Týnec - SK Černčice
0:5
5. So 20. 09. Libčeves - Panenský Týnec
1:1
6. So 27. 09. Panenský Týnec - Cítoliby B
3:1
Zbývající zápasy podzimní části:
Ročov - Panenský Týnec
Panenský Týnec - Vroutek
FK Staňkovice – Panen. Týnec
Panenský Týnec - Lubenec
FC Dubany - Panenský Týnec
Panenský Týnec - Zeměchy

So 04. 10. 16:00 hod
So 11. 10. 16:00 hod
So 18. 10. 15:30 hod
So 25. 10. 14:30 hod
Ne 02. 11. 14:00 hod
So 08. 11. 14:00 hod
3:1

Sezóna začala také hokejistům HC Panenský Týnec.
V úvodním zápase prohráli 2:3.
ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽE 2014 – 2015
1. kolo: HC Panenský Týnec - Želez. stanice Louny 2:3
2. kolo: HC Podbořany - HC Panenský Týnec
11. 10. 2014 od 19:45 hodin
3. kolo: HC Panenský Týnec - HC Super-Bazar Slaný
19. 10. 2014 od 8.30 hodin
4. kolo: Vodovody Louny - HC Panenský Týnec
5. kolo: HC Panenský Týnec - HC Městys Vraný
6. kolo: FOFO Vinařice - HC Panenský Týnec
7. kolo: HC Panenský Týnec – HC Sharks
8. kolo: Želez. stanice Louny - HC Panenský Týnec

Text: Bc. Jiří Čížek, zastupitel městyse

Volby 10. a 11. října 2014
V období 10. – 11. října 2014 budou v městysi
probíhat Volby do Senátu Parlamentu ČR a do
zastupitelstev obcí.
Volební místnost v prostorách Úřadu městyse
bude voličům otevřena v pátek 10. října 2014 od
14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od
8,00 hodin do 14,00 hodin.
Starosta jmenoval volební komisi ve složení Srbová
Kamila, Pelcmanová Jana, Kadeřábková Petra,
Ohem Jiří a Ohemová Miroslava.

Ve volbách si voliči určí novou třetinu Senátu, kdy
se obmění 27 z 81 mandátů.
Ve volbách do zastupitelstev obcí si pak občané určí
nové vedení městyse, které se v následujících
čtyřech letech bude věnovat rozvoji naší obce.
V Panenském Týnci jsou dvě kandidátky, ve kterých
se o funkci zastupitele uchází celkem 18 kandidátů.
Tímto městys Panenský Týnec zve všechny své
občany k volbám.
Text: Alena Patrovská

Informace úřadu
Kancelář starosty
Petr Bárta, 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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