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Slovo starosty
Vážení přátelé,

tak nám pomalu končí léto, které běžně znamená čas odpočinku a dovolených. Letos se ale žádná okurková sezóna
nekonala. Napilno měli organizátoři akcí, zaměstnanci školy i školky i hasiči. Právě hasiči museli v důsledku
nezvyklých veder bojovat s několika požáry nebo s přemnoženými vosami.
Vždyť v letošním roce škola například
získala granty na projekty, kdy děti
pojedou
Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi městyse
byldo
dánAnglie, nebo učitelé na
stáž do Skandinávie. Pokračovat
Hlavním úkolem bylo dostát
budou také minipodniky a i nabídka
předvolebním slibům, což se dle
kroužků je velká.
mého soudu podařilo a určitě není

za

Základní škola mimo jiné pokračovala s úpravou vnějšího prostranství a ve
školce proběhla velká rekonstrukce kuchyně a úpravy v zahradě. Oběma
organizacím jsme se snažili, jako správný zřizovatel, pomoci.
Velice mile mne překvapila Traktoriáda. Akce, kterou pod hlavičkou Sokola
uspořádal Jaroslav Korous spolu se skupinou nadšenců, se opravdu povedla.
Návštěvnost převýšila očekávání a já pořadatelům děkuji.
Poslední srpnovou neděli se školáci mohli rozloučit s prázdninami opečením
buřtů u altánku v parku. Prvního září ve škole jsme mezi sebou přivítali 13
nových prvňáčků. K nástupu do školy jsme jim popřáli, ať se jim ve škole daří
a malinko jsme je obdarovali. Já sám jsem do stejné třídy vedl již svého třetího
prvňáčka a věřím, že jsem si vybral dobře.

Na úřadě se věnujeme kromě běžné
činnosti, jakou jsou svatby a
podobně, projektům zaměřeným na
zlepšení života v Panenském Týnci.
Společná akce se Žerotínem na
odkanalizování obcí se slibně rozjíždí.
Zadána je projektová dokumentace
rekonstrukce páteřních chodníků a
pasport
dopravního
značení.
V jednání je plán na obnovu
„Čůránku“ a jeho okolí. Pevně věřím,
že většina projektů bude úspěšných a
přispěje k lepšímu žití v Týnci.
Přeji vám krásný podzim.
Bc. Jiří Čížek, starosta

Ze zastupitelstva

Aktuálně
• Do Základní školy nastoupilo 13
prvňáků. Stav žáků na začátku
školního roku je stejně jako
v minulém školním roce 72 .
• 10. září 2015 byla městysi
oficiálně udělena vlajka
v Poslanecké sněmovně
v Parlamentu ČR.
• Po opravě je obnoveno čištění
komunikací a chodníků
komunálním strojem HAKO.
• Dokončuje se digitalizace
katastrálního operátu Panenský
Týnec.
• Připravuje se Svazek obcí
Panenský Týnec a Žerotín.
• Od 1. 9. 2015 vzešel v platnost
nový Návštěvní řád chrámu a
parku.
• Fotbalisté zahájili sezónu
v okresním přeboru.
• 16. 9. 2015 se koná veřejné
zasedání zastupitelstva městyse.
• 24. 9. 2015 pořádá knihovna
Seminář Trénování paměti.
• 26. 9. 2015 proběhne u sokolovny
Kotlíková guláš paráda a
odpoledne pro děti.
• 28. 10. 2015 se chystá slavnostní
vrácení prstí do Pomníku padlých.
• Probíhá jednání s ŘSD ohledně
dostavby R7.

Třetí veřejné zasedání Zastupitelstva
městyse Panenský Týnec proběhlo
dne 22. června 2015 tradičně
v zasedací místnosti úřadu městyse.
Program zasedání byl víceméně
věnován schvalování hospodaření
městyse a jeho příspěvkových
organizací, Základní školy a Mateřské
školy, v roce 2014. Schváleny byly
Závěrečný účet městyse Panenský
Týnec za rok 2014, Závěrka městyse,
Závěrka Mateřské školy a Závěrka
Základní školy.

Zastupitelstvo
schválilo
prodej
pozemku p. p. č. 1386/2 v k. ú.
Panenský Týnec Karlu Procházkovi.
Jednalo se o pozemek o 326 m2
vklíněný do zahrady právě pana
Procházky.
Tímto Vás srdečně zveme na další
veřejné zasedání Zastupitelstva
městyse Panenský Týnec
dne 16. září 2015 od 18:30 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse.
Text: Alena Patrovská

Digitalizace katastrální mapy
V listopadu 2015 dokončí Katastrální
pracoviště Louny obnovu operátu v
katastrálním území Panenský Týnec,
tj. přepracování katastrální mapy
z analogové formy do formy digitální.
Před
vyhlášením
platnosti
digitalizované
mapy
bude
obnovovaný
operát
vyložen
od 18.11.2015 do 01.12.2015
k nahlédnutí vlastníkům v zasedací
místnosti úřadu Městyse Panenský
Týnec č.p.10, vždy v úředních
hodinách.
Dne 18.11.2015 od 9:00 do 16:00
hodin a 01.12.2015 od 9:00 do 14:00
hodin bude k veřejnému nahlédnutí
přítomen v zasedací místnosti úřadu
Městyse Panenský Týnec
zaměstnanec katastrálního úřadu.

Vlastníci si mohou v digitalizované
mapě prohlédnout zobrazení svých
nemovitostí,
případně
mohou
v termínu 18.11.2015 - 16.12.2015
podat námitku. Poté katastrální úřad
vyhlásí platnost digitální mapy a tím
se dosavadní analogové mapy na
plastových foliích stanou neplatnými.
Po vyhlášení platnosti 17.12.2015
bude
aktuální
stav
digitální
katastrální mapy dostupný na
internetu v aplikaci Nahlížení do KN
http://nahlizenidokn.cuzk.cz.
Změny
a
opravy
provedené
v katastru nemovitostí podléhají
ohlašovací povinnosti vlastníka na
místně příslušném finančním úřadu.
Text: Ing. Marek Jančich,
Alena Patrovská

Životní jubilea občanů
Jubileum 50 let oslavili:
Milan Mokráš,
Pavel Fišer
a
Josef Miřatský.
Jubileum 60 let oslavili:
Petr Balda
a
Helena Fialová.

Do konce září jublieum 60 let
oslaví také:
Milena Zádrapová.
Všem jubilantům přejeme
k životnímu výročí hodně
zdraví a spokojenosti do dalších
let života.
Text: Miluše Slanařová

Ve třetím čtvrtletí 2015 nás
opustil:
Antonín Šaloun.

Městys Panenský Týnec
vyjadřuje upřímnou soustrast
všem pozůstalým.
Text: Miluše Slanařová
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Po 8 letech opět v Toulavé kameře
„Panenský Týnec láká především milovníky tajemných míst s magickou
silou. Tamní nedostavěný chrám získal dokonce v loňském roce titul
nejmagičtější místo České republiky. Vypravme se nejprve o pár století
proti proudu času.
Na konci 13. století tu nechal zdejší pán Habart ze Žerotína z vděčnosti
vybudovat klášter pro sestry z řádu klarisek. Jeho syn se pak rozhodl ke
klášteru přistavět chrám. A rozhodně nemělo jít o žádný přehlédnutelný
svatostánek. Vskutku monumentální stavbu měl podle všeho na starosti
slavný Petr Parléř. Jenže když krajem táhli husité, rozestavěné dílo poničili
a to už se nikdy nedočkalo dokončení.“
Těmito slovy provází moderátorka Toulavé kamery díl, v němž se po 8
letech opět objevuje Panenský Týnec. Před kamerou vystoupili Jiří Čížek a
Pavel Buk a pokračovali tak ve stopách předchozího starosty Václava
Švajcra, který provázel diváky Toulavé kamery právě před osmi lety. Oba
díly najdete na našich webových stránkách nebo na stránkách České
televize.

Návštěvní řád parku
a chrámu
Dne 1. září 2015 vešel v platnost nový
návštěvní řád určující pravidla a chování
návštěvníků našeho chrámu a celého
klášterního areálu. Toto opatření si
bohužel vynutili sami návštěvníci.
Nový návštěvní řád mimo jiné
upozorňuje návštěvníky na nutnost
respektování svateb v chrámu.
Z hlediska ochrany kulturní památky a
přírodních hodnot zakazuje znečišťovat
park, poškozovat trávníky, květiny,
stromy, znehodnocovat zdi, lavice a
další mobiliář, rozdělávat oheň, vjíždět
do parku vozidly, opírat kola o zdi
kláštera a chrámu, volný pohyb psů a
další.
Při
hrubém
porušování
návštěvního řádu mají pověřené osoby
právo vykázat návštěvníka z chrámu či
parku, případně ho předat k dalšímu
úřednímu jednání.
Snahou vedení obce je tak ochránit
památku chrámu a kláštera před
nevhodným chováním turistů a
návštěvníků, jejichž počet se v letošní
sezóně mnohonásobně zvýšil.
Text: Alena Patrovská

www.panenskytynec.cz
www.ceskatelevize.cz
Text: Alena Patrovská
Foto: Toulavá kamera
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Máme oficiálně udělenu vlajku a znak
Starostky a starostové více než tří desítek obcí slavnostně převzali ve
čtvrtek 10. září 2015 z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Jana
Hamáčka rozhodnutí o udělení nových obecních symbolů - znaku nebo
vlajky.
Dekret o převzetí vlajky městyse Panenský Týnec převzali také starosta
Bc. Jiří Čížek společně s místostarostou Milošem Vejražkou.
Od tohoto dne jsou také znak i vlajka městyse Panenský Týnec zařazeny
do obecních symbolů v databázi REKOS (Registr komunálních symbolů) na
sněmovních internetových stránkách (http://rekos.psp.cz/).

Děkujeme tímto
paní učitelce Marii Lukáškové
za její asistenci návštěvníkům
výstavy městyse.
Výstava je stále otevřena
(do 31. října 2015).

Text: Alena Patrovská
Foto: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

V Panenském Týnci vzniká rybářský spolek
Za pořádný kus odvedené práce patří obdiv partě chlapů,
kteří sami a dobrovolně ve svém volném čase kompletně
zvelebili prostranství, přístupové cesty a zeleň a provedli
vyčistění Hladíkova rybníku od vodních rostlin.
Hlavními aktéry snahy využívat Hladíkův rybník pro
rybářský koníček jsou Zdeněk Dražan, Miloš Svoboda,
Vladimír Svátek a další členové budoucího rybářského
spolku, který je v současné době v administrativním
procesu svého vzniku. Poděkování za krásné prostředí
patří právě jim a zaměstnancům městyse.

Informace o fungování spolku, jeho povinnostech a
pravidlech a možnosti získání rybářského průkazu najdete
v nejbližší době i ve zpravodaji a na webových stránkách
městyse.
Běžte se, spoluobčané, sami podívat, jak krásně může u
Hladičáku být a prosíme vás o to, abychom si všichni tento
prostor hlídali a udržovali v tomto stavu.
Za městys děkujeme.
Text: Alena Patrovská, Miloš Vejražka
Foto: Miloš Vejražka
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První ročník traktoriády
Několik stovek nadšených návštěvníků všeho věku
s údivem sledovalo za krásného počasí 1. týneckou
traktoriádu, která se konala 29. srpna 2015 v prostoru
místního seníku. Diváci se mohli těšit z trialového speciálu
Tatra 813 a z přehlídky historických i současných traktorů
a ukázek zemědělské techniky.

Své umění předvedlo 18 řidičů v rychlostních i
dovednostních soutěžích v kategoriích domácí traktůrky,
tovární traktory, frézy všeho druhu a couvání s valníkem
do garáže. V dětské kategorii na malém traktůrku John
Deere startovalo 19 dětí.
Za povedenou akci náleží poděkování Jaroslavu
Korousovi, jeho celé rodině, partnerům i sponzorům.
Další ročník traktoriády v Panenském Týnci je plánován na
první polovinu června 2016.
www.traktoriada.net

Rozloučení s létem a
prázdninami

Text: Alena Patrovská
Foto: Miloš Vejražka

Uctění památky Benedikta Roezla
Dne 13. srpna 2015 se sešli u hrobu Benedikta Roezla v Panenském Týnci
zástupci městyse (Bc. Jiří Čížek, Miloš Vejražka a Mgr. Josef Maleček) a
představitelé Roezlovi rodné obce Horoměřice (starosta Zdeněk Babka a
místostarostka Bc. Jana Kohoutová a Václav Kášek). Společně tak zde uctili
památku této společné osobnosti významného cestovatele a botanika.

Poslední víkend se přišli rodiče s dětmi
rozloučit s prázdninami k altánku u
dětského hřiště. Společně si opekli
buřty a užili posledních volných chvil
před nástupem do školního režimu. O
občerstvení se postarali dobrovolní
hasiči, Talpa market a Kiosek v klášteře.
Podobných akcí se chystá několik i ve
školním roce.
Text: Alena Patrovská
Foto: Klára Starečková

Text: Alena Patrovská
Foto: Josef Maleček
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Začátek nového školního roku ve škole a školce
Nový školní rok začal ve znamení projektů, díky nimž
získala škola finanční prostředky z fondů EU na aktivity, o
kterých by se nám dříve ani nesnilo.
Už 30. září vyráží 10 žáků na týdenní studijní pobyt do
Londýna, kde usednou do lavic s anglickými spolužáky,
budou bydlet v jejich rodinách a procestují celé
velkoměsto na Temži. Čtyři z pedagogů odletí na týden do
finských škol na takzvané stínování, jinými slovy, budou
se snažit od finských kolegů pochytit zajímavé metody
učení, porovnat systém základního školství i úroveň
znalostí žáků.

V rámci projektu Čtenářské dílny mohla škola nakoupit
téměř 150 dalších knih do školní knihovny. V hodinách
literatury budou žáci s vybranými tituly pracovat,
diskutovat o obsahu, významu, pocitech z přečteného díla
a poznávat literaturu v celé její rozmanitosti.
Získali jsme také projekt na vybavení polytechnické dílny
materiálem a nářadím, a to ve výši 150 000 Kč. Cílem je
probudit v dětech zájem o řemeslo, preciznost, radost
z výrobku a možná oživit „zlaté české ručičky“. Vyrobíme
lavičky, posezení k ohništi, ptačí budky a krmítka.
V rámci kroužků budeme pokračovat i v projektech
loňských, to je šperkárnička a výroba odlévaných
hrnečků. Dále letos nabízíme angličtinu, gymnastiku,
sportovní hry, přírodovědný kroužek a dvě oddělení
keramiky pro malé děti. Jako každoročně bude otevřena i
večerní keramika pro dospělé.
Pro budoucí prvňáčky zahajujeme opět Klub předškoláka
a našim čerstvým prvňáčkům přejeme, aby se jim u nás
líbilo. A mimochodem, je jich 13! Zdálo by se, že to není
mnoho, přesto je to o 100% víc než před šesti lety.
Pro vás, milí čtenáři, chystáme i letos tradiční akce –
Vánoční slavnost v kostele, Benefiční školní ples, Zahradní
slavnost. A jako bonus vás zveme na výstavu Zmizelí
sousedé, která bude v prostorách školy slavnostně
zahájena kurátorkou Mgr. Hájkovou z Eurocentra Ústí nad
Labem dne 9. listopadu 2015 a potrvá do 20. listopadu
2015.
Podrobnosti o všech připravovaných akcích i dění ve škole
naleznete na www.zspanenskytynec.cz.
Text a foto: Mgr. Jana Rumlová

Školka před zahájením nového školního roku realizovala
několik investic. První z nich byla rekonstrukce kuchyně.
Ta spočívala v nových rozvodech elektro a vody, nových
obkladech a dlažbě, pořízení nové kuchyňské linky.

Přes léto byl také obnoven nábytek v 1. třídě a upravena
zahrada a zeleň okolo školky. Za školku i městys bychom
rádi tímto poděkovali jednomu z rodičů - Janu Vaškovi
z Donína, za realizaci značení dětského dopravního hřiště.
Školka do nového školního roku přijala 13 nových dětí a
její kapacita je tak opět naplněna.
Starosta Jiří Čížek spolu s místostarostou Milošem
Vejražkou navštívili první školní den obě školská zařízení.
Spolu s ředitelkou Evou Novotnou a učitelkami Petrou
Pelcmanovou, Jindřiškou Vágnerovou a Olgou Šinerovou
přivítali nejmenší děti, které do školky letos nastoupili.

Společně s ředitelkou Mgr. Janou Rumlovou a učitelkou
první třídy Evou Kovalakovou vyprovodili prvňáčky do
další etapy života. Dodali jim i rodičům odvahy a poskytli
další nutné informace týkající se úplného chodu škol.
Prvňáčky obdarovali drobnými dárky.
Přejeme všem, ať školy neberou jako trest, ale jako
důležitou pokladnici vědomostí a informací pro život.
Přejeme za městys, ať si školáci se spoustou kamarádů
školu užijí.
Text a foto: Alena Patrovská, Miloš Vejražka
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Kamarádům trempské osady Bílý Racek
Rok s rokem se sešel a my jsme opět vyrazili na další Česko
– slovenský potlach do Vranova u Letovic pod skvělým
parťákem a řidičem panem Ohemem.
Přes den nám svítilo sluníčko, ale v noci nás spláchla
dešťová voda. Někteří kamarádi tak spali i ve vodě,
například Pepík Kosů. Ráno jsme sušili celty a spacáky i
oblečení. Takto si s námi příroda hrála celé tři dny.
Představte si, že se nikomu nic neztratilo, i když tam ty
věci ležely celý den.
Navštívili jsme krásné jeskyně, Macochu, Balcarku a též
Blanické rytíře.
Příští potlach se koná 15 km od Malacek.
Kamarádi Údolí Berounky pořádají 80. výroční oheň.
TOT Bílý Racek vás tímto zve na Country Bál dne 31. října
2015 v Penzionu na pile. Hrát budou kamarádi Staří Vlci.

Tohoto krásného oskara na
letošním čs. potlachu převzal a
do Panenského Týnce přivezl
šerif Bidlo.

Za osadu Bílý Racek Šerif Bidlo.
Text: Milan Gašpar - Šerif Bidlo

Práce dobrovolných hasičů
Z činnosti týneckého hasičského sboru lze ve zkratce vyzvednout
dokončenou opravu pomníku, opravu hasičské zbojnice a osobní i
technickou pomoc našim školám při opravě studny u základní školy a
úpravě vegetace v zahradě mateřinky.
Jednotka SDH v průběhu léta zasahovala u tří požárů polí, jednoho požáru
balíkového stohu a provedla dva technické zásahy při likvidaci obtížného
hmyzu a u jedné tragické dopravní nehody na silnici č. I/7.

Dny evropského
dědictví

Z kulturních aktivit bych rád zmínil příjemnou tradici opékání buřtů u
dětského hřiště, zářijovou kotlíkárnu a dětské odpoledne a vrácení prstí
do pomníku padlých dne 28. října 2015. O dalších akcích budeme
veřejnost s předstihem informovat.
Text a foto: Miloš Vejražka

Panenský Týnec se letos zapojil do
projektu „Dny evropského dědictví“.
Dne 12. září 2015 přivítal autobus
návštěvníků
vypravený
lounským
informačním centrem. Děkujeme paní
učitelce Marii Lukáškové za provedení
našimi výstavami a bývalému starostovi
Václavu Švajcrovi za odborný výklad pro
turisty.
Text: Bc. Jiří Čížek
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Mariáš – memoriál
Josefa Krahulíka

Okresní přebor kopané

V pátek 28. srpna 2015 se uskutečnil
v Penzionu na pile Memoriál Josefa
Krahulíka. Na kamaráda a věčného
šprýmaře přišlo zavzpomínat dvacet
účastníků. I když při takových akcích na
výsledku nezáleží, sluší se připomenout,
že se vítězem stal Jiří Forgač.

Rozpis a výsledky
So 15.08.2015
So 22.08.2015
So 29.08.2015
So 05.09.2015
So 12.09.2015
So 19.09.2015
So 26.09.2015
So 03.10.2015
So 10.10.2015
So 17.10.2015
So 24.10.2015
So 31.10.2015
So 07.11.2015

Panenský Týnec
Vroutek B
FK Blažim
Panenský Týnec
SK Černčice
Panenský Týnec
Lubenec
Panenský Týnec
Lenešice
Panenský Týnec
FK Vyškov
Panenský Týnec
SK Slavětín

0:5
2:4
5:3
0:0
1:0

Cítoliby
Panenský Týnec
Panenský Týnec
Krásný Dvůr
Panenský Týnec
TJ Blatno
Panenský Týnec
TJ Žíželice
Panenský Týnec
Peruc
Panenský Týnec
Dobroměřice B
Panenský Týnec

Velký turnaj, s účastí 120 hráčů,
připravuje místní oddíl mariáše
v sobotu 7. listopadu 2015
Text: Bc. Jiří Čížek

Text: Bc. Jiří Čížek

Hokejisté zahájí sezónu
Hokejisté HC Panenský Týnec od 17. září 2015 začnou opět trénovat. Připraví
se tak na svého prvního soupeře v rámci FD Sport ligy, kterým by měl být HC
Superbazar Slaný. V dalších kolech náš tým čeká HC Cheza Litvínov, HC FOFO
Vinařice, HC Vraný, Sharks Most a další. Přesné rozlosování soutěže na
webových stránkách www.fdsportliga.cz.
Text: Alena Patrovská
Foto: HC Panenský Týnec

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

Kancelář matriky a účetní
Miluše Slanařová
Úřední hodiny:
PO, ÚT, ČT
8,00 – 11,30
ST
8,00 – 11,30
PÁ
8,00 – 11,30
SO, NE
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.
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