INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Prosinec 2015

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

je tomu již rok, co jsem Vás poprvé oslovil prostřednictvím tohoto zpravodaje. Ve svém prvním úvodním slovu
jsem doufal v prohloubení společných aktivit a odstranění drobných svárů a hašteření. Něco se podařilo, něco
bohužel ne. Společná oslava 900 let byla, věřím správným krokem, za který Vám všem ještě jednou děkuji.

Věřím, že i v roce 2016 s plným

Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi městyse
byl dána pevným zdravím
nasazením
Hlavním úkolem bylo dostát
uskutečníme naše společné i osobní
předvolebním slibům, což se dle
cíle.
mého soudu podařilo a určitě není
za
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
přeji Vám a Vašim blízkým jménem
svým i jménem zastupitelstva našeho
městyse z celého srdce krásné prožití
Vánoc, splnění Vašich přání a vše
dobré v roce 2016.
Bc. Jiří Čížek, starosta

Prosinec se chýlí ke svému konci, blíží se nejkrásnější svátky v roce. Máme tu
advent, akce nejen našich nejmenších, blíží se Vánoce.
Nastává čas bilancování a pro mnohé také čas přemýšlení o budoucnosti. Je
tedy dobré se do budoucna dívat s optimismem a doufat v lepší časy. Doufat
v to, že následujících dvanáct měsíců budeme trávit se svými blízkými a v
prostředí útulného domova, kde se cítíme bezpečně.
Pokud si dáváme předsevzetí, měla by obsahovat především úctu k našim
bližním a spoluobčanům, velkou toleranci a pochopení pro názory druhých a
oproštění se od všech malicherností, které nám znepříjemňují život.

Aktuálně

Ze zastupitelstva

• Od 17. 12. 2015 vchází v platnost
digitální mapa katastrálního
území Panenský Týnec.

Čtvrté a páté veřejné zasedání
Zastupitelstva městyse Panenský
Týnec proběhlo ve dnech 29. října
2015 a 25. listopadu 2015 tradičně
v zasedací místnosti úřadu městyse.
Program obou zasedání byl zaměřen
především na přípravu velkého
projektu stavby kanalizace a ČOV.
Schvalovány byly podklady pro
registraci
společného
svazku
Panenského Týnce a Žerotína. Byl
také schválen první pokus o výběrové
řízení na projektanta a inženýring.

• Poslední letošní veřejné zasedání
zastupitelstva městyse proběhne
17. 12. 2015.
• Podána žádost o registraci Svazku
obcí Panenský Týnec a Žerotín pro
stavbu kanalizace a ČOV.
• Oddáno téměř 70 párů.
• Byla dokončena oprava
restaurování dveří kláštera.

Myslivecké sdružení
Panenský Týnec
Vás zve na

Myslivecký ples
konaný

dne 9. 1. 2016 od 20:00 hodin
v sokolovně.
Bohatá zvěřinová tombola.
K tanci a poslechu hraje
Kastelán – Křivoklát.
Vstup 100 Kč.

a

Jubileum 60 let oslavily:
Jarmila Erlichová,
Jiřina Kučerová,
Danuše Ohemová,
Milena Zádrapová
a Helena Fialová.
Jubileum 70 let oslavily:
Marie Havlíková
a
Alena Kodedová.
Jubileum 80 let oslavila:
Jaroslava Pokorná.

Tímto Vás srdečně zveme na další
veřejné zasedání Zastupitelstva
městyse Panenský Týnec
dne 17. 12. 2015 od 18:30 hodin
v zasedací místnosti úřadu městyse.
Text: Alena Patrovská

Dobíhající činnost městyse
V prosinci 2015 dokončil Katastrální
úřad obnovu operátu v katastrálním
území
Panenský
Týnec,
tj.
přepracování
katastrální
mapy
z analogové formy do formy digitální.
Aktuální stav digitální katastrální
mapy je dostupný na internetu
v aplikaci
Nahlížení
do
KN
http://nahlizenidokn.cuzk.cz.
V obci také probíhalo zaměřování
pozemků. Jedno bude podkladem
pro stavbu kanalizace a druhé pro

Životní jubilea občanů
Jubileum 50 let oslavila:
Věra Pecinková.

Výběrové řízení však bylo v důsledku
rozličných
cenových
nabídek
zrušeno. Dalšími body zasedání byly
informace
k přípravě
dalších
projektů
nebo
schválení
rozpočtového provizoria.

Všem jubilantům přejeme
k životnímu výročí hodně
zdraví a spokojenosti do dalších
let života.

Dne 21. 11. 2015 proběhlo
v obřadní místnosti vítání
občánků. Přivítáni byli:
Amálie Korousová a
Ester Eklová.
Nové občánky vítáme a přejeme
jim šťastný život plný radosti.

rekonstrukci chodníků. Projektová
dokumentace pro rekonstrukci
chodníků by měla být dopracována
ještě
v letošním
roce.
Na
projektovou
dokumentaci
ke
kanalizaci si budeme muset počkat
v příštím roce. Oba projekty jsou
připravovány pro souvislou realizaci
a možnost získání dotace.
V přípravě
je
oprava
fasády
zdravotního střediska a výměna oken
v bytech nad střediskem. První
jednání proběhla nad tématem vodní
nádrže Čůránek a jeho okolí. Lokalita
vyžaduje
řadu
zásahů
a
předpokládáme, že v první polovině
příštího roku vznikne plán postupu
prací, na základě kterého dojde
k realizaci celého projektu.
Text: Alena Patrovská

V posledním čtvrtletí 2015 nás
opustila:
Alena Němečková.

Městys Panenský Týnec
vyjadřuje upřímnou soustrast
všem pozůstalým.
Text: Miluše Slanařová

Text: Miluše Slanařová
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Vyhodnocení činnosti mikroregionu
Perucko letos v Panenském Týnci

Zahájení adventu

Začátkem prosince se sešla Rada Mikroregionu Perucko s vedením
partnerské obce Leubsdorf. Setkání se uskutečnilo v Panenském Týnci,
kde účastníky přijal pan starosta Jiří Čížek a místostarosta Miloš Vejražka.
Jako vydařené a velmi úspěšné bylo hodnoceno dvanáct akcí,
uskutečněných na české a německé straně. Společné setkání bylo
obohaceno prohlídkou kláštera a chrámu, procházkou po obci a obědem
v Penzionu na pile. Za vydařenou obsluhu a velmi chutné tradiční české
jídlo (svíčková) tímto za městys personálu penzionu děkujeme.

V roce 2016 se Panenský Týnec v rámci partnerství zúčastní zájezdu žáků
základních škol v Peruci, Černčicích, Panenském Týnci a Košticích na
oslavu Mezinárodního dne dětí k německým kamarádům do Leubsdorfu,
kde je čeká kulturní vystoupení, společné soutěžení, kouzelník, a v
doprovodném programu společně navštíví ještě park miniatur Malé
Krušnohoří ve městě Oederan. V letních měsících proběhne v Panenském
Týnci Olympiáda mikroregionu Perucko.
Text: Alena Patrovská, foto: Mikroregion Perucko

Zaměstnanci městyse zajistili vánoční
výzdobu úřadu, v oknech svítí sněhové
vločky stejně jako v oknech zdravotního
střediska. Vánoční dekoraci má oltář v
kapli, která je dozdobena girlandou
stejně jako brána do parku nebo vrata
od průjezdu v klášteře (u kiosku).
Světelné řetězy daly vánoční kabát
stromkům v parku u pomníku. Tejnecko
a hasiči dovezli stromky, osvětlili
stromek před hasičárnou a před
klášterem, krásně ho ozdobila Mirka
Ohemová.

První adventní neděli byl městys
připraven
zahájit
vánoční
čas
rozsvícením vánoční výzdoby. Všem,
kteří se na akci podíleli, děkujeme.
Text: Alena Patrovská, foto: Josef Maleček

Městysem chodili Barborky i Mikulášská parta

O tradici Barborek

Démonické Barborky - Iva, Jana a Dáša Korousovi a Kateřina Mokrášová vyrazily na
svoji cestu domácnostmi v podvečer sv. Barbory. Mikulášská parta ve složení Mikuláš
– Ondřej Jánský, Anděl – Gabriela Benešová a čerti – Miloš Vejražka, Tomáš Filip a
Tomáš Pelcman své poslání splnila v předvečer sv. Mikuláše.
Obě party navštívili na 30 domácností.
Těšíme se na příští rok a vy – děti se těšte také.

Vzpomínka z roku 1911
líčí: „Večer před svátkem
svaté Barbory svatý Petr
spustí
z nebe
žebřík,
barborky po něm sestoupí,
hodným dětem dají dárky a
nehodné vyšlehají. Po
večeři děti ztichly a sedíce
kolem
stolu,
hovoří
o příchodu
barborek.
Zašlehly zvenčí na okna
metly, ozval se tam jemný
cinkot zvonku, a zvuky ty
ihned rozléhaly se v síni.
V dětech se zatajil dech.“
Barborky chodí oblečené
v bílých šatech, v jedné
ruce mají metlu, v druhé
košík nebo uzlík s dárky.

Text: Alena Patrovská, foto: Petra Bryndová, Klára Starečková

Text: Kniha Vánoce od
P. Toufara
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Chrámová vánoční slavnost Základní školy
Dne 4. prosince 2015 proběhla v městysi tradiční
Chrámová vánoční slavnost, jež je každý rok v režii
základní školy. Slavnost byla zahájena v 17:00 hodin
příchodem malých andělů. Za nimi následoval průvod
postav ze živého Betléma. Před kostelem se sešla řada
přihlížejících. Úderem 17 hodiny se rozezněly první tóny
koled a vánočních písní, které děti přednesly asi
v desetiminutovém představení velmi krásně.
Poté se všichni přesunuli do prostor kostela sv. Jiří. Žáci
základní školy vystoupili se svým vánočním programem
plným koled a písní.

Poté byl program v kostele ukončen a všichni se přesunuli
k hřišti základní školy, kde už na ně čekal 12ti minutový
ohňostroj letos poprvé doprovázen reprodukovanou
hudbou.

Promrzlý dav se nakonec přesunul do školy, kde pro ně
personál školy připravil bohatý vánoční jarmark.
K zakoupení byly adventní věnce, svíčky, keramika,
obrazy a mnoho dalších výrobků žáků školy.

Tradičně nechyběl ani živý betlém s věrohodnými
postavami ztělesněnými žáky školy.

Po ukončení představení žáků vystoupil pěvecký sbor
Smetana Slovanka Kladno.

Jako každý rok byla vánoční slavnost školy velmi zdařilá.
Vystoupení žáků v kostele snad předčilo i předchozí
ročníky. Slavnost je tak i po 6 letech stále velmi oblíbená.
Spokojenost dětí, jejich rodičů, příbuzných i dalších
účastníků je škole velkou odměnou za opravdu nemalé
úsilí, které s přípravou a uskutečnění akce každoročně
vynakládá.
Text: Alena Patrovská, foto: Josef Maleček

Pozvánka do kostela na Štědrý den
Po loňském úspěchu se starosta rozhodl i letos přivítat
vás spoluobčany a sousedy v kostele sv. Jiří před Štědrým
večerem. Přijďte si poslechnout vánoční koledy, načerpat
vánoční atmosféru a popovídat v kruhu sousedském.
Kostel bude otevřen od 14:00 do 16:00 hodin.
Interiér kostela je v době adventu osvětlen úsporným
halogenovým tělesem a doplňuje tak vánoční osvětlení a
výzdobu Panenského Týnce.
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Vánoční představení v kostele

Vánoční jarmark
První sobotní odpoledne v prosinci se do vánoční
atmosféry naladil také Penzion na pile. Již čtvrtým rokem
se zde konal vánoční jarmark, kterého si užili dospělí i
děti. V jedenácti stáncích nabízeli prodávající rozmanité
zboží. Koupit se daly výrobky ručních prací, ať pletené,
háčkované, šité či patchworky, vánoční dekorace,
adventní věnce, svíčky a podobné drobnosti, kosmetika,
čaje, bylinky a podobné.

O třetí adventní neděli zavítala do Panenského Týnce
Slánská scéna. V kostele připravila a odehrála příběh „Co
se stalo o vánocích“, ve kterém byla nejen dětským
divákům připomenuta hlavní myšlenka vánoc a to, že
bychom si měli pomáhat, oprostit se od malicherností a
zla, neodsuzovat, ale žít v úctě k druhým a především se
umět radovat a vidět to dobré. Příběh umocňovala
atmosféra kostela, spousta vánočních koled a písní, i
padající sníh (ze sněhového stroje). Nechyběli Betlém,
Ježíšek, kometa, pastýři ani anděl… Příběh to byl krásný,
herci se se svým výkonem vyznamenali a nadšené
publikum je vyprovázelo velkým potleskem.

Zpestřením zejména pro dětskou část byla vánoční
dílnička, o kterou se letos postarala Klára Starečková,
které tímto Penzion na pile děkuje.

Za organizaci a přivedení Slánské scény k nám děkujeme
Tomáši Vottovi, Milanovi Zápotockému a Mírovi
Šobáňovi. Celé Slánské scéně děkujeme za jejich velmi
zdařilé vánoční představení a budeme se těšit příště.

Text: Alena Patrovská
Foto: Penzion na pile

Text a foto: Alena Patrovská

Besídka Mateřské školy v Penzionu na pile
Ve středu 9. 12. 2015 připravila Mateřská škola Panenský Týnec besídku dětí
určenou především jejich rodičům, prarodičům a dalším příbuzným a
přátelům. Děti zhruba v hodinovém vystoupení předvedly, co se ve školce
naučily. Vystoupení zahrnovalo zpívání a recitování doprovázené pohybovou
aktivitou a tancem. Zpestřením bylo představení v angličtině. Děti byly velmi
šikovné, přihlížející dojatí. Besídka se již tradičně vydařila.
Akce školky byla do penzionu přesunuta kvůli vysokému počtu přihlížejících.
Velký zájem o besídku nás velmi těší a rádi bychom, aby besídku mohli
zhlédnout všichni. Je to totiž největší odměna pro naše nejmenší. Ani do
penzionu se letos však mnozí již nevešli. Otázka, kde besídku pořádat tak, aby
byla spokojenost na všech stranách, nám zůstává otevřena i do příštího roku.

Text: Alena Patrovská, foto: Radek Haštaba

Kam s dětmi za
Ježíškem
Městečko Boží Dar je vyhlášeno
Ježíškovým městečkem. Působí zde
Ježíškova pošta, která rozesílá po
celé zemi dopisy, orazítkované
symbolem Ježíška. Především zde
ale byla od roku 2007 otevřena
Ježíškova cesta.
Ježíškova cesta má dva okruhy.
Malý okruh, určený těm nejmenším
dětem, je dlouhý 5.600 m, velký
okruh měří 12.900 m, je tedy pro
zdatné turisty. Cestou plníte úkoly a
na konci čeká děti odměna.
Chtěli byste od Ježíška dostat
odpověď? Dopis mu můžete poslat
na adresu Ježíškova dílna, 362 62
Boží Dar. Má to však svá přísná
pravidla – www.ceskyjezisek.cz.
Text: Alena Patrovská
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Velký turnaj karbaníků

Nad Týnec se vznesli draci

První listopadovou sobotu se do naší sokolovny sjelo na
120 hráčů, aby se zúčastnili velkého turnaje v mariáši.
Panenský Týnec reprezentovali Petr Kuchařík, Josef Janda
a Václav Ohem.

Na třetím místě se umístil Pavel Volek, stříbro získal
Slobodan Risteski a vítězem se stal Mirek Marhevka.
Hlavními pořadateli turnaje byli tradičně Jarda a Zdeněk
Korousovi, kteří se pro tentokrát turnaje z důvodu
velkého počtu hráčů nezúčastnili.
N další turnaj se můžeme těšit opět na jaře.
www.mariaspanenskytynec.cz

Na listopadové drakiádě se i přes nepříznivé počasí sešlo
téměř 20 soutěžících. Startujícím v kategorii letec přál
alespoň vítr a tak se do nebe vzneslo několik draků. Vítězi
se stali: v kategorii Velikán – největší doma vyrobený drak
bratři Patrovští, v kategorii Letec – nejlépe létající drak
Kryštof Kostrhoun a v kategorii Hezoun – nejhezčí doma
vyrobený drak Emička Kučabová. Vítězové získali balíček,
medaili a diplom. Drobnou sladkou odměnu pak dostaly
všechny zúčastněné děti. Zvláštní cenu porota udělila
Vašíkovi Lukšíkovi za nejrychlejší a nejzajímavější přistání.
Text: Alena Patrovská, Miloš Vejražka
Foto: Klára Starečková

Text: Jaroslav Korous, Alena Patrovská
Foto: www.mariaspanenskytynec.cz

Oslavy výročí vzniku samostatného čs. státu

Svatohavelská zábava

Městys Panenský Týnec spolu s místními hasiči uspořádal 28. října menší
oslavy vzniku československého státu a zároveň oslavy výročí slavnostního
odhalení pomníku padlým v roce 1934.
U pomníku padlým se tak sešel starosta a hasiči se skupinou obyvatel a
společně uctili památku padlých. Při té příležitosti místní hasiči vrátili do
pomníku prsti z bojišť. Návštěvníci si mohli prohlédnout fotografie a
občerstvit se u stánku.

TJ Sokol Panenský Týnec pořádal 17.
října zábavu ke svatohavelskému
posvícení. Pobavit se přišlo 120 lidí,
o hudbu se postarala skupina
Ventilky a pumpičky.

Pěkná v sokolovně i
v Penzionu na pile
První tradiční Pěkná proběhla
v sobotu 14. listopadu po drakiádě
v sokolovně za příjemné atmosféry
a hudby Míly Krále.
Tradičně první pondělí po svatém
Martinovi proběhla Pěkná také
v Penzionu na pile. Za účasti 40 lidí
hrál k tanci a poslechu Rudolf
Rytina.

Text: Alena Patrovská
Foto: Klára Starečková

Text: Alena Patrovská
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Městys provoněly guláše i štrůdly
První ročník Kotlíkové Guláš parády proběhl v Panenském Týnci
koncem září a nad očekávání pořadatelů se velmi vydařil. Ve velmi
přátelské atmosféře svedlo v dovednostní pánské kuchařské
soutěži 12 týmů lítý boj, který se však obešel bez záludných
zákeřností. Zakázáno bylo také ovlivňování už tak přísné
osmičlenné dámské poroty.

O dva měsíce později se v Penzionu na pile
uskutečnilo soutěžní Štrůdlobraní. Do boje o
nejchutnější, nejvzhlednější a nejvoňavější
štrůdl se pustilo 15 soutěžících a to nejen dámy.
Dohromady porota vybírala z 18ti štrůdlů.
Pouze dva byly slanou variantou, zbývající byly
sladké. Do poroty usedli Jiří Čížek, Petr Pelcman,
Vladimír Pecinka, Kamila Srbová a Lenka
Kuchaříková. Ocenili první tři místa. První a třetí
místo se svými štrůdly obsadila Blanka Srbová,
druhé místo získal Miroslav Hefner. Vítězové
byli odměněni kuchyňskými potřebami a všichni
zúčastnění obdrželi pamětní keramické jablíčko.

Nad rozličnými vůněmi i barvami výrobků přecházel nejen zrak a
porota neměla vůbec lehký úkol. Nakonec z jejich hodnocení vzešel
stupeň vítězů v pořadí: 3. místo DuRo team, 2. místo Voďouch team
a 1. místo Orgán team kuchařů Z. Dražan, J. Korous. P. Hloucha a D.
Lukeš. Vítězné týmy byly odměněny praktickými potřebami pro
kuchaře. Cenou útěchy pro všechny ostatní byla pamětná vařečka
první Guláš parády.

Organizátorka Renata Bártová za ČČK děkuje
personálu Penzionu na pile za výborné zázemí
akce a těší se na soutěžící i návštěvníky v dalším
ročníku akce.
Text: Renata Bártová, Alena Patrovská
Foto: Josef Maleček

S ČČK na muzikál
Vyhlášením vítězů ale zajímavý den nekončil. Začalo soutěžně
zábavné odpoledne pro děti ukončené ukázkou vyproštění
zraněných osob při dopravní nehodě místními hasiči. Tečkou
povedeného dne byla hasičská pěna, kterou si užila spousta dětí i
dospělých. Akce měla velký úspěch a těšit se na ní můžete také
v příštím roce.
Text: Miloš Vejražka, Alena Patrovská
Foto: Žatecký deník, Miloš Vejražka

Místní ČČK zajistil autobus a s podporou
městyse vstupenky na muzikál Mýdlový princ.
Skupina 26 žen tak na konci října vyrazila do
divadla Broadway v Praze. Účast byla vysoká,
muzikál se líbil a tak organizátorka Renata
Bártová chce zájezd příští podzim opakovat.
Zároveň jménem ČČK děkuje městysi Panenský
Týnec za spolupráci a podporu.
Text: Renata Bártová, Alena Patrovská
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Pohádkový lampiónový průvod
Poslední říjnový den byl ve znamení lampiónů a pohádek.
Uskutečnil se 2. ročník Lampiónového průvodu určeného
především dětem. Nepochybně se dobře bavili i jejich
rodiče, ostatní návštěvníci i samotné pohádkové postavy.
Kladné ohlasy předčily i nečekaný loňský úspěch. Akce se
zúčastnilo 130 dětí v krásných maskách a s lampióny.

Start byl u chrámu, kde se účastníci setkali s čerticí,
poustevníkem a panskou kuchařkou. Ti je vybavili na
cestu proviantem a vyslali vstříc šeru a dobrodružství na
pohádkové cestě.
Na 8 stanovištích na ně postupně čekali Křemílek, králík,
Bílá paní, hastrman, myslivec, král, čarodějnice a řezník
Krkovička, kteří je vyzkoušeli ze znalostí našich českých
pohádek a večerníčků. V cíli děti odměnila Šebestová
balíčkem s překvapením a malou dobrotou. Akce byla
ukončena v sokolovně při dětské hudbě.

Plán akcí na rok 2016
9.1.
30.1.
26.2.
27.2.
18.3.
Březen
9.4.
30.4.
1.5.

Myslivecký ples
Florbalový turnaj
Ples fotbalistů
Dětský karneval
Školní benefiční ples
Pálení Morany
Maškarní ples pro dospělé
Čarodějnice
Májový průvod alegorických
vozů a postav
14.5. Máje
Květen Zájezd do Zoo Dvůr Králové n. L.
11.6. Traktoriáda
18.6. Setkání Týnců ve Velkém Týnci,
29.6. Zahradní slavnost (ZŠ)
a dále Kotlíková guláš paráda,
Lampiónový
průvod,
Olympiáda
mikroregionu, Štrůdlobraní, Drakiáda,
Barbory, Mikuláš s čerty, Besídka MŠ,
Chrámová vánoční slavnost, …

Pořadatelé děkují všem pohádkovým postavám za jejich
účast i přípravu soutěží. Zvláštní poděkování patří také
Michalu Putovi za krásnou tečku na závěr v podobě
ohňostroje.
Text: Miloš Vejražka, Alena Patrovská
Foto: Dušan Stareček

Takový obyčejný mysteriózní příběh
„Myslím si, že naděje vždy zvítězí nad skutečností, pláč bude často stejně
krásný jako smích, ale láska, ta bude vždy silnější než smrt. Anděl mě náhle
pustil. Přesto se náš pád zastavil. Ty hodně toužíš, aby Země byla dále
hvězdou. Byl naměkko, plakal. Otřel si slzy a opět se naše ruce potkaly.
Stanley, to byl krásný zkušební let. Můžeš si přát, kde tu naši cestu
zakončíme. Vezmi mě do údolí svatého Gotharda. Dědečkovi tam patřil
kus lesa. Pod ten obrovský buk. Rostou tam báječné hřiby a pije se tam
z křišťálové studánky, proto tam chodí zamilovaní. Dostal jsem tam první
pusu od děvčete a pak další od těch druhých. I s manželkou jsme tam zašli.
Anděl se ani nepohoršil.
Usedli jsme do mechu a najednou to do sebe začalo zapadat. Vždyť všichni
myslíme na budoucnost a v srdci nás pálí minulost. Chceme vést a sami
hledáme vůdce. Chceme milovat a často neumíme dávat. Vybízíme
k trpělivosti a sami hoříme neklidem. Nevěříme v církve a často voláme
Boha. Neuznáváme dav, a když je nám nejhůř, tiskneme se k němu.
Anděli, to je prapodivný labyrint. Je to možné? Můj průvodce cherub
zmizel.“
Text: Úryvek z povídky Mgr. Stanislava Kučery
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Kamarádům trempské osady Bílý Racek
Ahoj kamarádky a kamarádi.
V Penzionu na pile proběhl Country Bál. O báječnou
atmosféru se postarali Staří Vlci. Chceme poděkovat všem
kamarádům i panu starostovi a jeho manželce, kteří nás
navštívili. Panu starostovi jsme popřáli k narozeninám a
předali malý dáreček. Staří Vlci jim pak zahráli několik
krásných písniček.
Moc si vážíme každé pomoci od kamarádů. Někteří
kamarádi, i když se nezúčastnili, darovali vstupné. Moc
jim za to děkujeme. Jména uvádět nebude, protože oni to
vědí a byl by to delší seznam.
Posledním vandrem v tomto roce byla Mikulášská
v Račicích na Berounce dne 5. 12. 2015.
Děkujeme také Tomášovi a Marcele Andreskovým za
výrobu moc krásných zvadel.

Informace pro
čtenáře
Vážení čtenáři,
na základě častých dotazů
k dostupnosti zpravodaje jsme se
rozhodli odpovědi na tyto dotazy
sdělit prostřednictvím sloupku ve
zpravodaji.
„Mohu získat zpravodaj, pokud ho
nenajdu ve své schránce?“
Výtisk zdarma je poskytován každé
domácnosti v Panenském Týnci a
na vyžádání je možné ho obdržet i
ve více kusech. K dispozici je vždy
na úřadě městyse.
„Mohu
získat
zpravodaj
v barevném tisku?“
V barevném tisku je možné získat
zpravodaj za úplatu 60 Kč. V barvě
je zveřejněn na internetových
stránkách městyse.
„Mohu do zpravodaje přispět?“
Za články, náměty, fotografie a
další podněty budeme vždy rádi.
Posílat je můžete na email:
asistentka@panenskytynec.cz. O
otištění rozhoduje Redakční rada.
Text: Alena Patrovská

„Ozvěna hlasy navrátí, když soumrak přišel tam,
tu kamarádi z osady nechtěj být nikdo sám.
Oheň zaplál černou tmou a píseň lesem zní,
mraky letí oblohou, jen stromy tiše spí.“
Příští akce Racka je na velikonoce v roce 2016 v Penzionu
na pile, hrát budou Staří Vlci, kteří se moc kamarádům
líbí.
Všem kamarádům suchou stezku a spoustu krásných
trempských zážitků v roce 2016 … T.O.T. Bílý Racek přeje
všem lidem krásné Vánoce a pohodu v roce 2016.
Ještě jednou děkujeme.
Za osadu Bílý Racek Šerif Bidlo.
Text: Milan Gašpar - Šerif Bidlo

Hon a poslední leč
Myslivecké sdružení
Panenský Týnec
Vás zve na

Poslední leč
konaný

Myslivecké sdružení Panenský Týnec
pořádalo 21. listopadu 2015 hon.
Uloveno bylo 5 divočáků, 4 lišky, 4
zajíci a 8 bažantů kohoutů. Poslední
leč pak byla uspořádána v Penzionu na
pile, kde se sešli myslivci, jejich rodiny
a přátelé i další veřejnost. Tradičně na
ně čekala bohatá tombola a zábava při
živé hudbě.

dne 31. 12. 2015 od 14:00 hodin
v Penzionu na pile.
Bohatá zvěřinová tombola.
Živá hudba k poslechu.

Za celý rok 2015 myslivci ulovili:
28 divočáků, z toho 10 selat,
dále 4 srnce, 1 srnu a 1 srnče,
4 zajíce,
4 lišky a 8 bažantů.
Po srážce zvěře na silničním provozem
se postarali o:
5 divočáků, z toho 3 selata,
6 kusů srnční zvěře
a 4 lišky.
Text: Václav Ohem st., Alena Patrovská
Foto: Josef Maleček
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Bilancování na konci roku 2015
Pokud se ohlédneme za činností zastupitelstva, úřadu
městyse a spolků a organizací v naší obci, zjistíme, že naše
vesnice úspěšně navázala na předchozí rok a prokoukla.
Na návsi stojí opravený pomník padlým obohacený o
nový plůtek a záhonky, opravili jsme autobusovou
zastávku, prostranství jsme vylepšili okrasnými květináči.
Hasiči se postarali o nový kabát hasičárně. Do klášterního
parku přibyl stojan na kola vytesaný z kmene jasanu a
nové lavičky. Zavedli jsme koše na psí exkrementy.
Základní škola vylepšila své okolí nátěrem zábradlí a
všeho co se natřít dalo a novými záhonky. Městys v létě
na vylepšení navázal zpevněním povrchu školního dvora.
Mateřská škola rekonstruovala kuchyň a má nově
značené dopravní hřiště.
V červnu jsme oficiálně získali nový znak a vlajku.
Téměř celý první půlrok byl věnován přípravám na oslavy
výročí 900 let od první písemné zmínky o Panenském
Týnci. K výročí jsme vydali hned tři brožury, několik
nových upomínkových předmětů, nechali zpracovat
webové videorámečky o městysi, digitalizovali kroniku.
Významnou akcí bylo vyklizení a oprava místností bývalé
konírny a šroťáku v zadním traktu kláštera. Do konírny
jsme pak umístili výstavu na téma 900 let Panenského
Týnce a do „šroťáku“ své výstavy nainstalovaly naše školy.
Obě výstavy měly úspěch a zájem o ně projevovali turisté
až do listopadu.
Bratři Vrbové se postarali se vší zodpovědností a
trpělivostí o opravu a restaurování dveří v zadním traktu
kláštera. Ještě před oslavami stihli dokončit opravu dveří
a oken do místností s výstavou. Na oko zmizely sololitové
dveře na pavlači, dostaly totiž stejný design jako ostatní
dveře. Dvoje dveře byly kompletně restaurovány. Zvýšila
se tak užitná hodnota dveří i celkový vzhled. Pokračovat
chceme v příštím roce opravou pavlače a zbývajících oken
a postupně tak zvyšovat možnosti využití prostor kláštera.
V létě došlo k prořezání a údržbě zeleně podél cesty
k rybníku, čímž se zlepšil vzhled v další části obce.
Další akcí bylo zlepšení stavu sokolovny. Opravila se šatna
pro hosty a místnost pro rozhodčí, doplněny byly nové
lavice, opravou prošlo i zábradlí okolo hřiště a venkovní
sezení. V příštím roce je v plánu oprava střechy.
Poslední letošní akcí je oprava a odvodnění cesty u
Čůránku, která bude dokončena do konce roku.
Konec roku byl ve znamení příprav projektů na další rok.
Pro rekonstrukci chodníků se zpracovává projektová
dokumentace. Připravováno je výběrové řízení na
projektanta a inženýrskou činnost ke kanalizaci.
Zpracováváme projekt na opravu pavlače kláštera nebo
na opravu teras u mateřské školy. Pokračovat budeme
v přípravě projektů na opravu místních komunikací.
Udělalo se hodně, ale pořád nás větší část teprve čeká.

Text: Alena Patrovská, foto: Miloš Vejražka, Alena Patrovská

TEJNICKÝ ZPRAVODAJ ● VYDÁNÍ 4/2015 ● STRANA 10/12

Silvestrovské okénko
Vánoční sudoku

Vzpomínky na Silvestra
Jelikož se blíží konec roku, připomeňme si, jak se
slavily Silvestry v naší obci před dávnými lety. U nás žili
většinou zemědělci a různí řemeslníci. Při jejich
každodenní práci se občas něco nepovedlo a to byla
příležitost pro pana řídícího školy Antonína Procházku,
který rád tyto příhody po celý rok zaznamenával a pro
silvestrovskou oslavu je humorně zveršoval a potom
v rámci programu je v sokolovně přednesl. Bylo to
žertovné rýmování pro obveselení návštěvníků
takovým způsobem, aby to dotčený přijal a necítil se
zesměšněn.
Toto byl jeden ze způsobů, jak se lidé při své těžké
práci dokázali bavit.
Zde je několik ukázek ze silvestrů z různých roků:
„Nakonec pak ještě slyšte,
co vám chceme zazpívat.
Václav Průšů kostelnickej
právě zrušil celibát.“ (1912)
„Protože moc lidí umírá, jdou na cestu poslední,
Sýkora zařídil tu pěkný ústav pohřební.
Koně parádní mu půjčil Václav Průša v Tejnici,
který mu též funebráka dělá v pestré čepici.“ (1922)

Recept na vynikající rumové pralinky

„Baťa svoji obuv v naší obci zaved,
U Rajbrů ji mají, kdo je k tomu naved,
Nové střevíčky obuv prodávají,
Staré zase k opravě do Loun posílají.“ (1925)
„U Macků zas v masopustě zabíjeli
a na poc Jiráska si zavolali.
Řezník Ohem sekyrou na prase napřáh,
Jiráska za sebou natřel, až se natáh.“ (1927)
„U Chloubů pan Filip zůstal chvíli sedět
Pan Šedivý bude o tom dobře vědět.
V té krátké chvíli byla venku zima,
ze dvorku králíka ukrad pan Šíma.“ (1927)

Zimní krimi zprávy

„Z Klobuk Pachl s heligonem
do úmrčáku si přisedl,
posadil se vpředu u Sýkory
a hned zdříml sotva usedl.
V Úhercích však zrovna v zatáčce
Bába s kozou pospíchá honem,
museli se vyhnout, smyk dostali
a Pachl vylít s heligonem.“ (1952)
Uvedené příběhy vybral Václav Šedivý, bývalý a nyní
čestný občan a patriot Panenského Týnce, ze zápisků
pana Procházky, které jsem mu zapůjčil.
Doufám, že tento příspěvek je nostalgickou
vzpomínkou na doby dávno minulé.
Text: Vladimír Pecinka
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Hokejisté si vedou výborně, fotbalistům se podzim nepovedl
Hokejisté HC Panenský Týnec se pohybují na špici FDsport
Ligy. Pohled na tabulku potěší. Následující zápas odehrají
hokejisté v sobotu 19. 12. ve 20:10 hodin proti týmu HC
Železnice Louny.
Tabulka FD Sport ligy po 5. kole:

Fotbalistům se po postupu do okresního přeboru nedaří.
Po odchodu několika hráčů se nepodařilo navázat na
úspěchy z minulé sezony. Do jarní části sezóny přejeme
našim fotbalistům mnoho sil, pevné nervy a vytrvalost.
Tabulka Okresního přeboru Louny po podzimní části:

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tým
HC Panenský Týnec
HC FOFO
HC Sharks Most
HC Vraný
HC Super Bazar Slaný
HC Chéza Litvínov
HC Železnice Louny

Zápasy
4
5
4
4
4
4
5

Body
12
9
9
6
6
3
0

www.fdsportliga.cz
Zároveň hráči týmu okupují přední pozice v bodování
jednotlivců.
Do další části sezóny jim držíme palce, aby ve svém
výkonu setrvali.

Tým
SK Cítoliby
TJ Středohor Dobroměřice B

SK Černčice
FK Blažim
Blatno
FK Peruc
FK Výškov
TJ Žíželice
TJ Krásný Dvůr
Sokol Lenešice
Spartak Lubenec
FK Vroutek B
SK Slavětín
Sokol Panenský Týnec

Zápasy
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Body
31
29
27
25
21
19
18
18
17
16
12
9
9
5
Text: Jiří Čížek

Informace úřadu – omezení úřadování o vánočních svátcích
Kancelář starosty
Bc. Jiří Čížek, starosta
Alena Patrovská, asistentka starosty
Úřední hodiny:
PO
ÚT – ČT
PÁ
SO, NE

8:00 – 17:00 hodin
8:00 – 15:00 hodin
8:00 – 14:00 hodin
zavřeno

Polední pauza: 11:00 – 12:00 hodin
Telefon:
E-mail:

415694129
starosta@panenskytynec.cz
asistentka@panenskytynec.cz

Kancelář matriky a účetní
Miluše Slanařová
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

12:00 – 15:00 hod
12:00 – 17:00 hod
12:00 – 14:00 hod

V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:
24. PROSINCE 2015 – 3. LEDNA 2016
BUDE ÚŘAD MĚSTYSE PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN.
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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