INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Březen 2016

Slovo starosty
Vážení občané,

po dlouhém zimním období jsme se konečně dočkali jara a každý z nás má naplánované, co všechno je třeba v
letošním roce udělat. Stejně tak je na tom naše zastupitelstvo. V roce 2015 jsme se zaměřili na historii, propagaci,
a vylepšení vzhledu městyse, protože hlavním cílem byly oslavy výročí 900 let od první písemné zmínky o
Panenském Týnci. V letošním roce se zaměříme především na infrastrukturu v obci a meziobecní spolupráci.
Vážení občané, chtěl bych Vám
poděkovat
Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi městyse
byl dánza každou sebemenší
pomoc,
kterou pro Panenský Týnec
Hlavním úkolem bylo dostát
vykonáte. Myslím, že nikdo z nás by
předvolebním slibům, což se dle
nechtěl jít cestou například drahé
mého soudu podařilo a určitě není
likvidace
velkého
množství
za

Zastupitelstvo schválilo rozpočet městyse na rok 2016a kromě běžných
nákladů, které musí obec zajistit, jako je údržba veřejných prostor, provoz
příspěvkových organizací a úřadu, atd., je prioritou projekt odkanalizování
městyse. Ten si vyžádá nemalé finanční prostředky. Nechceme ale, aby
kanalizace omezila vše ostatní. Dále jsou schváleny přípravy projektů na
opravy chodníků nebo alespoň provizorní opravy místních komunikací.
Přestože toto bude aktuální až následně po kanalizaci, chceme být připraveni.
Nezapomněli jsme také na kulturu. S předstihem bych Vás rád pozval na
červnové setkání Týnců, červencový hudební festival nebo vesnickou
olympiádu mikroregionu Perucko. Ta se uskuteční poprvé u nás v Panenském
Týnci v srpnu. Spolkům a organizacím byly schváleny finanční příspěvky na
činnost, protože se domníváme, že je důležité, jak občané u nás žijí, jak se baví
a jak tráví svůj volný čas.

nebezpečných
odpadů,
nebo
najímání firem (někdy je to bohužel
nezbytné), a tím zatěžovat obecní
rozpočet. Městys může získat
finanční prostředky zvýšením daně z
nemovitostí, nebo poplatků za
komunální odpad, za psa atd., ale
samozřejmě
Vás
nechceme
zatěžovat dalšími výdaji, a proto
věřím, že udržování čistého katastru
městyse společně zvládneme.

Začátek roku mi udělal velkou radost.
Svojí činnost zahájil Dobrovolný
svazek obcí Panenský Týnec a Žerotín
pro výstavbu kanalizace a ČOV, užili
jsme si krásnou plesovou sezonu,
máme zcela naplněnou školku a
dvacet dětí přišlo k zápisu do první
třídy naší základní školy.
I Vám přeji mnoho radosti a to nejen
z přicházejícího jara
Bc. Jiří Čížek, starosta

Ze zastupitelstva

Aktuálně
• Rozpočet městyse na rok 2016 je
schválen s příjmy ve výši 7 556 tis.
Kč, výdaji ve výši 7 754 tis. Kč a
schodkem ve výši 198 tis. Kč.
• Dobrovolní hasiči zasahovali u
těžké dopravní nehody na I/7.
• Vzniklo a svoji činnost zahájilo
Sdružení obcí Panenský Týnec a
Žerotín pro stavbu kanalizace a
ČOV.
• Zahájeny práce na projektové
dokumentaci pro stavbu
kanalizace a ČOV.
• Dokončena projektová
dokumentace na rekonstrukci
chodníků.
• Zřízena nová služba pro
návštěvníky – bezplatný internet
v klášterním parku (hot spot).
• K zápisu do ZŠ přišlo 20 dětí.
• 13. 4. 2016 proběhne Zápis do MŠ.
• Obnoven sběr bioodpadu ve dvoře
pivovaru.
• 21. 5. 2016 Sběr objemného a
nebezpečného odpadu.
• Došlo ke změně svozových dnů
odpadu.
• Probíhá nábor dětí do fotbalového
družstva.
• 18. 6. 2016 bude Setkání Týnců ve
Velkém Týnci u Olomouce.

První veřejné zasedání Zastupitelstva
městyse Panenský Týnec proběhlo
dne 2. února 2016. Na zasedání byla
schválena především Pravidla pro
poskytování příspěvků na podporu
sportovní, kulturní a spolkové
činnosti a cestovního ruchu
v Panenském Týnci. Pravidla byla
zpracována na základě nové zákonné
povinnosti
obcí
upravující
přerozdělování financí z rozpočtu
městyse na podporu činnosti spolků.
Podle pravidel pak svoji žádost
podaly všechny spolky. Na dalším
zastupitelstvu konaného dne 23.
března 2016 zastupitelé schválili
příspěvky spolkům v celkové výši
135.000 Kč.

Na prvním zasedání zastupitelé
schválili mj. také smlouvu s GrapeSc.,
na jejímž základě se návštěvníci
klášterního parku mohou připojit
bezplatně k internetu (výměnou za
umístění vysílače na č.p. 7).
Na druhém zastupitelstvu bylo
schváleno především hospodaření
městyse a jeho příspěvkových
organizací v roce 2016 (více na str. 3).
Schváleny byly také směnné smlouvy
s majiteli pozemků na Panské.
Výměnou městys získá chodník a
občané
pozemek
k parkování.
Z funkce velitele JSDH odstoupil
Miloš Vejražka a jeho následovníkem
byl jmenován Ing. Václav Henzl.
Text: Alena Patrovská

Výzva ÚZSVM občanům
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových
vyzývá
vlastníky
nemovitostí a další oprávněné osoby,
kteří nejsou označeni v katastru
nemovitostí dostatečně určitě, jak
vyžaduje katastrální zákon, aby se
přihlásili ke svému vlastnictví
uvedené nemovitosti u místně
příslušného pracoviště Úřadu pro
zastupování státu ve věcech
majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato
výzva týká, je zveřejněn na webu:
www.uzsvm.cz
www.panenskytynec.cz

Seznam najdete i na úřední desce
úřadu.
Seznam těchto nemovitostí se od
konce minulého roku značně
rozvinul, a proto prosíme všechny
občany, aby ve vlastním zájmu
seznamu věnovali pozornost.
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových tímto upozorňuje na
skutečnost, že pokud se vlastník
nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě do
31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil.
Potom připadne opuštěná nemovitá
věc do vlastnictví státu.
Text: Alena Patrovská

Životní jubilea občanů
V I. čtvrtletí 2016 nás opustili:
Jubileum 50 let oslavili:
Petr Stehlík.

Jubileum 80 let oslavila:
Helena Fenclová.

Jubileum 60 let oslavili:
Jan Krupička,
Eva Kučerová
a
Zdeněk Kučera.

Všem jubilantům přejeme
k životnímu výročí hodně
zdraví a spokojenosti do dalších
let života.
Text: Miluše Slanařová

Jaroslava Pokorná
a
Václav Dlouhý.

Městys Panenský Týnec
vyjadřuje upřímnou soustrast
všem pozůstalým.
Text: Miluše Slanařová
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Rozpočet městyse na rok 2016
Zastupitelstvo městyse Panenský
Týnec schválilo na druhém zasedání
v letošním roce rozpočet městyse na
rok 2016. Rozhodlo tak, že městys
bude hospodařit s celkovými příjmy
ve výši 7.556.000 Kč a celkovými
výdaji 7.754.000 Kč.
Schodek rozpočtu je 198.000 Kč a
hrazen bude ze zůstatku městyse,
který k 31. 12. 2015 byl ve výši
3.930.271,14 Kč. Zůstatek ke konci
roku každoročně roste, vloni, tedy
k 31. 12. 2014 činil 2.314.856,4 Kč, a
předloni k 31. 12. 2013 byl
1.845.220,92 Kč. Za dva roky se tedy
více než zdvojnásobil a městys si tak
vytváří finanční rezervu pro budoucí
investice, ať už nepředpokládané
nebo takové, které nebude možné
hradit z běžného rozpočtu.

Příjmovou složku rozpočtu tvoří
z více než 2/3 daňové příjmy. Dalšími
příjmy jsou příjmy z nájmů, příjmy
z třídění odpadů nebo příjmy ze
svateb.
Z výdajů tvoří největší část výdaje za
činnost místní samosprávy a
zastupitelstva. V těchto výdajích jsou
veškeré platy zaměstnanců i
zastupitelů a služby a materiál
související s provozem úřadu.
Příspěvkové
organizace,
tedy
základní škola a mateřská škola
získají od městyse na provoz
v letošním roce 1.500 tis. Kč, z toho
základní škola 1.050 tis. Kč a
mateřská škola 450 tis. Kč. Tyto
výdaje jsou však z téměř 2/3 části
hrazeny z daňových příjmů, které
nám stát poskytuje právě na základě
provozu obou škol.

V rozpočtu se objevují i zamýšlené
investice. Letos budou uhrazeny 2 z 3
splátek projektové dokumentace na
kanalizaci, jedná se bezmála o 1.200
tis. Kč. Platit budeme také
projektovou
dokumentaci
na
chodníky za 231 tis. Kč. Pokud vyjdou
dotace, chtěli bychom opravit
chodníky před školami, hrobku
Tuscany nebo pavlač kláštera. I bez
dotační pomoci chystáme výměnu
oken v bytech nad zdravotním
střediskem a opravu fasády přední
části domu. Hasiči by rádi s pomocí
dotace pořídili nový dopravní
automobil a sokolové opravili část
střechy sokolovny. I pro tyto akce se
zastupitelé rozhodli z rozpočtu
městyse částečně pomoci.
Text: Alena Patrovská

Dobrovolní hasiči zasahovali u vážné nehody autobusu
Dne 9. března 2016, krátce po osmé hodině ranní, došlo
na silnici I/7, u Panenského Týnce, k těžké dopravní
nehodě autobusu s dětmi na školním výletě do Prahy,
který se převrátil na bok mimo komunikaci. Následně
došlo na tomto úseku k několika dalším dopravním
nehodám, včetně dopravní nehody vozidla DNR a vozidla
RLP ZZS Ústeckého kraje, které směřovalo k této dopravní
nehodě.
V havarovaném autobuse cestovalo 42 dětí ze základní
školy z Vejprt a 3 dospělé osoby - dvě učitelky a řidič,
přičemž všichni utrpěli zranění, se kterými byli
transportováni do nemocnic ve Středočeském kraji a v
Praze. Nejvážnější poranění utrpělo jedno z dětí, které
bylo zasahující lékařkou RV ZS ASČR uvedeno do umělého
spánku a po zajištění a celkové stabilizaci bylo
transportováno na umělé plicní ventilaci ve spolupráci s
posádkou RZP ZZS Ústeckého kraje na dětský urgentní
příjem do FN Motol v Praze. Malou pacientku Natálku
nedávno osobně navštívil a obdaroval velitel našich
hasičů Miloš Vejražka.
K této dopravní nehodě došlo na území Ústeckého kraje,
ale téměř na rozhraní kraje Středočeského, proto na
místě zasahovalo několik sanitních vozů a autobus HZS,
který dopravil lehce zraněné děti do nemocnice.
Jako první k nehodě autobusu dorazili naši dobrovolní
hasiči – Tomáš Filip, Tomáš Pelcman, Vladimír Hokuf a
Dušan Stareček.

Za jejich účinnou, odbornou a hlavně rychlou pomoc jim
patří velké poděkování a to nejen jménem městyse a
jeho občanů, ale i jménem rodičů dětí nebo ošetřujícího
personálu motolské nemocnice.
Po vážné nehodě autobusu s dětmi a dalších dopravních
nehodách na nedostavěném úseku D7 opět znějí hlasy po
rychlejší dostavbě dálnice D7 Praha - Chomutov. K těmto
vyjádřením se připojili někteří politici i hejtman
Ústeckého kraje. Financování dostavby je ale v současné
době stále otazníkem a tudíž i samotná dostavba.

Text: Alena Patrovská, Miloš Vejražka
Foto: Miloš Vejražka
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„Provizorní“ podepření mostu

Informace o odpadech

Vzhledem k technicky nevyhovujícímu stavu mostu na
západním konci Panenského Týnce (u hřbitova)
provede na podzim letošního roku Ředitelství silnic a
dálnic ČR opatření, které nejen řidičům, ale i chodcům
pravděpodobně na několik let znepříjemní cestu.
Opatření bude spočívat v úpravách a omezení provozu
nejen přes most samotný, tedy na silnici I/7, ale i na
silnici pod mostem. Z důvodu zajištění zádržného
systému budou na mostě osazena betonová svodidla.
Podepření mostu bude provedeno podpěrnou věží
Pižmo zhruba v listopadu 2016.
Pod mostem bude upravena šířka mezi svodidly na
min. 3,1 metru, aby byla zachována možnost průjezdu
zimní údržby, chodník zůstane po jedné straně a bude
zúžen na 0,75 m. Provoz na komunikaci bude omezen
předností v jízdě.
Má se sice jednat o provizorní podepření, avšak trvající
do doby dostavby D7, jejíž součástí bude i vybudování
nového mostu. S úsměvem na tváři hovoří zástupci
ŘSD ČR o lhůtě 2 – 3 let.

Úřad městyse Panenský Týnec organizuje

Text: Alena Patrovská

Zimu už jsme vyhnali
Po několika letech se nám ukázala zima nejen
v kalendáři. Pro děti i fotografy se naskytla ojedinělá
šance si užít svých koníčků a zálib. Na kopečku Panská
se ve frontách tlačily zástupy dětí, které na
různorodých dopravních prostředcích sváděly
nelítostné souboje ve sjezdu na čemkoli. Radost bylo
pozorovat rozličné nakupení sněhuláků všech
velikostí. Fotografům se naskytl krásný pohled na
městys a především naše náměstíčko a chrámový park
se převlékl do krásného bílého závoje.

Již tradičně několik let patří březnové páteční
dopoledne (letos 11. březen) dětem z našich škol. Ty
společnými silami vynášejí, v našem případě spalují,
symbol zimy - Moranu. Ta byla na hranici upálena a za
recitace básní a písní symbolicky byla ukončena vláda
zimy. Teď nás čeká ještě krásnější období a tím je jaro.
Text a foto: Miloš Vejražka

SBĚR NEBEZPEČNÉHO
a OBJEMNÉHO ODPADU
p r o o b č a n y P a n e n s k é h o T ý n c e.
Nebezpečný odpad přivezte na pozemek 1421/2,
obvyklé místo na západním konci městyse

jen v sobotu 21. května 2016
od 8 do 10 hodin.
ODPAD BUDE VYTŘÍDĚN DO PŘISTAVENÝCH
KONTEJNERŮ!
NEODKLÁDEJTE ODPAD MIMO KONTEJNERY!
Třídění nebezpečného odpadu budou zajišťovat
pracovníci společnosti Marius Pedersen a.s.

Žádáme občany, aby do objemného a nebezpečného
odpadu nevhazovali běžně tříditelný odpad jako je
plast nebo sklo. Ušetříte tím městysi nemalé finanční
prostředky.

Pozor na změnu svozových dnů!
Další informace patří tříděnému odpadu, kde došlo ke
změnám svozových dnů:
Plastové obaly – čtvrtek ráno
Papírové obaly – úterý odpoledne
Skleněné obaly- pondělí odpoledne

Kam letos s bioodpadem
Poslední informace se týká biologického odpadu. Sběrné
místo bude opět ve dvoře pivovaru.
Termínem sběru v období od 1. 4. do 31. 10. 2016 je každé
pondělí ráno a pátek odpoledne nebo po domluvě.
V letošním roce bude biologický odpad likvidován
prostřednictvím místních zemědělců kompostováním.

Text: Bc. Jiří Čížek
Foto: ilustrační foto
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První kámen chrámu položen před 700 lety
Nedostavěný gotický chrám v Panenském Týnci ohromuje
kontrastem štíhlých, dvacet metrů vysokých pilířů a
volného nebe. Už jenom tímto vizuálním dojmem
vzbuzuje u návštěvníka určité "duchovní naladění".
Chrám s největší pravděpodobností založil Plichta ze
Žirotína někdy kolem roku 1316. V roce 1382 však
rozestavěná budova vyhořela, další pokus o dostavbu
přerušily husitské války a poté válka třicetiletá.

Podle nejrůznějších znalců a odborníků, ale i návštěvníků,
chrám stojí na jakési pozitivní zóně a má sílu zlepšovat
náladu a duševní stav. Tato schopnost k nám láká více a
více turistů a určitě je i jedním z důvodů proč si chrám
jako místo svého sňatku zvolí téměř 80 párů ročně.

Celá stavba je architektonicky mistrným dílem. Nejvíce
pozornosti však upoutává jižní vstupní portál. Portál je
nejzdobnější částí celé stavby a ve své výzdobě je dílem,
které nejdále pokročilo do své finální ucelené podoby.
Portál je, jako zbytek kostela, v torzálním stavu. I přesto
jej lze zařadit mezi přední díla předhusitského období.
Jeho výstavba se obecně datuje mezi lety 1382 – 1410,
tedy do období, kdy byl klášter opět bohatě nadán a
krátce před rokem 1419, začátku husitských válek. Mistr,
který měl působit v Panenském Týnci, primárně převzal
vzory z jižního portálu "Zlaté brány" katedrály sv. Víta.
Tato vývojová řada související s putujícím mistrem
může mít počátek v huti Petra Parléře.

Chrám v proměnách času
1316

1382
1420
1743
1744
1782
1924
1997
2014

Započata stavba kostela při
františkánském
klášteře
klarisek v Panenském Týnci.
Nedokončená stavba vyhořela.
Zahájena výstavba portálu.
Poničen v husitských válkách.
Chrám opět vyhořel.
Vystavěna barokní zvonice.
Zrušen řád klarisek i klášter.
Klášter i chrám připadly do
majetku obce.
První svatba v chrámu.
Vítěz
celostátní
soutěže
DestinaCze 2014.

Text a foto: Alena Patrovská

K výročí chrámu připravujeme výstavu
Od května 2016 do konce turistické sezóny budou opět otevřeny prostory
v zadním traktu kláštera, bývalá „konírna a šroťák“. V konírně zůstává
s drobnou úpravou povedená výstava připomínající výročí 900 let od první
písemné zmínky o Panenském Týnci.
V sousední místnosti bychom rádi návštěvníky překvapili výstavou
věnovanou stavbě chrámu, jeho historii i současnosti a osobnostem
s chrámem spojenými. Disponujeme mnoha materiály, které stojí za to
zpracovat a zpřístupnit všem obdivovatelům této památky. Výstava bude
připravena speciálně k výročí 700 let od započetí stavby, ale věřím, že
najde své příznivce a zůstane otevřena i v dalších sezónách jako další ze
zamýšlených služeb městyse vůči návštěvníkům klášterního areálu.
Všem, kteří již nyní zvažujete svoji pomoc s přípravou výstavy, děkujeme
a budeme se těšit na vaše nápady.
Text: Alena Patrovská
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Ze společenského života
Zimní měsíce, mimo Vánoc patří a nabízí prostor pro
pořádání různých akcí. Tak se nám letos předvedla a
povedla tradiční trojice zimních plesů. Poděkovat se patří
jak spolku mysliveckému, tak sportovnímu i základní
škole. Fotbalový tým TJ Sokol navíc zaslouží pochvalu za
uspořádání dětského karnevalu, který naplnil sokolovnu
veselými obličeji téměř 110 dětí a spokojených rodičů.
Všechny akce se povedly ke spokojenosti návštěvníků,
pořadatelů a tímto městys děkuje za vyloženou námahu
a starost s pořádáním společenských akcí.

V Penzionu na pile uspořádal T.0.T. Bílý Racek 26. března
2016 Velikonoční country bál. K tanci a poslechu hráli
Staří vlci.
Penzion na pile uspořádal také tradiční velikonoční
jarmark, jenž už si našel mnoho svých příznivců. Součástí
jarmarku byla i tvořivá dílnička pro děti.
Text: Alena Patrovská

Předposlední lednový den patřil sportu a to tradičnímu
florbalovému turnaji. Tentokrát pojatého jako líný florbal.
Dvě základní pravidla o rychlosti chůze a letu balonku
nebyla vůbec vyslyšena, což někteří jedinci na sobě
bolestivě a posléze i barevně na různých částech těla
poznali. Poslední pravidlo – přežít – bylo však vyslyšeno.
Všech 8 týmů bez rozdílu věku a pohlaví bylo poté
odměněno diplomem a nějakou dobrotou v tuhém či
tekutém stavu. Umístění týmů vyplynulo následovně: 8. –
Hasiči, 7. – HC Podbradec, 6. – Sokolíci, 5. – Tejnecko, 4. –
Rečkovci, 3. – Děvčata, 2. – Veteráni, 1. – Sukýnkáři.

Pozvánka na další akce

Pořadatelé ocenili po zásluze všechny tři gólmany a
zvláštní cenu Fair play získal brankář Tomáš Pelcman za
přiznání nejasně obdrženého gólu, jenž měl důležitou roli
v konečném výsledku zápasu ze 7:1 na 7:2 ☺
Pořadatel Tejnecko děkuje všem zúčastněným a jejich
nasazení a věříme, že se uvidíme zase za rok!
Text: Miloš Vejražka
Foto: TJ Sokol, Miloš Vejražka

9.4. Maškarní ples pro dospělé
23.4. Turnaj v mariáši
24.4. Divadelní představení
30.4. Čarodějnice
1.5. Prvomájový průvod alegorických vozů a postav
20.5. Máje – stavění Krále
28.5. Zájezd do Zoo Dvůr Králové n. L.
11.6. Traktoriáda
18.6. Setkání Týnců ve Velkém Týnci
29.6. Zahradní slavnost (ZŠ)
23.7. Hudební festival
13.8. Olympiáda mikroregionu
Akce pro září a dále budou upřesněny v dalším vydání.
Text: Alena Patrovská
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Kamarádům trempské osady Bílý Racek
Přijdu dřív, než sluníčko
zapadne, polibek si vzít,
snad Tě, dívko, konečně
napadne, máš-li se mnou jít.
Pohlédni, tam za těma horami
celý svět je náš,
tam ti lásku svou dám, kdybych
odešel sám, zpátky mě zavoláš.

Tak ahoj. Kamarádky a kamarádi.
Máme tu nový rok 2016. V žerotínské hospodě proběhly
trampské akce. Jako tradičně Lojza Prskač a 50. výročí
úmrtí Bambulína. Tyto akce pořádala osada Mimo zákon
se šerifem Václavem Srotem. Zazněly tu moc krásné staré
trempské písně. Což jim patří za to dík.
T.O.T. Bílý Racek uspořádal velikonoční country bál
v Penzionu na pile.
Rádi přivítáme mladé trempy, kteří umějí podat ruku a
říct ahoj. Aby věděli jak je příroda krásná a měla by se
chránit, aby se naučili balit usárnu nebo teletinu a další
trempské zvyky.

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

Setkání Týnců v Týnci 2016
Kdy: 18. června 2016
Kde: Velký Týnec
Zámecká budova a areál
Areál Sportovní haly a tenisové a plážové kurty u ZŠ Milady Petřkové
Fotbalový areál TJ Sokol
Areál hasičské zbrojnice
Co Vás čeká:
Kulturní odpoledne v zámecké zahradě
Tvarůžkové hody
Výletní vláček
Turnaj v malé kopané
Tenisový turnaj
Turnaj v plážovém volejbalu
Badminton, stolní tenis
Závod družstev v hasičském sportu
Večerní zábava
Organizátoři pro Panenský Týnec:
Městys – starosta Bc. Jiří Čížek
TJ Sokol – starosta Jaroslav Korous

K zápisu do školy přišlo
20 dětí

Doprava:
Jako vždy bude ráno vypraven autobus.

Zápis do prvního ročníku základní školy
proběhl 5. února 2016 odpoledne.
K zápisu přišlo 20 dětí, z toho 17 bylo
přijato a zbývající dostaly odklad.
V nedávných týdnech přijala škola do
osmé třídy 3 nové žáky a celkový počet
žáků školy tak je 76. Přibývající počet
žáků je pro školu odměnou za její
nemalou píli a přejeme jí, ať jí tento trend
vydrží.

Setkávání Týnců v Týnci má svůj původ v Týnci nad Labem. Autory
myšlenky setkávání jsou Ing. Horymír Žmolil a tehdejší předseda
Osvětové besedy a učitel Sádlík, kteří v září roku 1986 realizovali první
ročník. Od této doby se Týnce dohodli na pravidelném setkávání.
Následující setkání probíhala ve větších Týncích a bylo dohodnuto, že se
budou konat vždy jednou za dva roky.
V Čechách je 14 Týnců a 2 Týnce jsou na Moravě.
Text: Alena Patrovská

Text: Alena Patrovská
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Fotbalistům začala jarní část
sezóny
Zápasem s Vroutkem B začala druhá polovina soutěže týneckým
fotbalistům. Sokolové bohužel prohráli 0 : 1 a zůstávají na
posledním místě tabulky lounského okresního přeboru.
Rozpis a výsledky
So 26. 03. 2016
So 02. 04. 2016
So 09. 04. 2016
So 16. 04. 2016
So 23. 04. 2016
So 30. 04. 2016
So 07. 05. 2016
So 14. 05. 2016
So 21. 05. 2016
So 28. 05. 2016
So 04. 06. 2016
So 11. 06. 2016
So 18. 06. 2016

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

0 : 1 Vroutek B
Panenský Týnec
Panenský Týnec
SK Černčice
Panenský Týnec
Lubenec
Panenský Týnec
Lenešice
Panenský Týnec
FK Výškov
Panenský Týnec
SK Slavětín
Panenský Týnec
Text: Bc. Jiří Čížek

Hokejisté vyhráli FDSport ligu
Ročník 2015/2016 FDSport ligy vyhráli naši hokejisté. Oslavu naplánovali na velký
pátek 25. března 2016. Začali ji přátelským utkáním staří versus mladí v Lounech.
Poté se přesunuli do Penzionu na pile, kde pro ně bylo připraveno občerstvení a
bohatá tombola. Za příkladnou reprezentaci Panenského Týnce jim děkujeme.
Text: Bc. Jiří Čížek

Informace úřadu
Kancelář starosty
Bc. Jiří Čížek, starosta
Lenka Slezáková, 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: 11:30 – 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

Web:

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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Panenský Týnec. Tisk: Úřad městyse Panenský Týnec. Kontakt: asistenka@panenskytynec.cz, 415 624 129. Redakční rada: Bc. Jiří Čížek, Pavel Buk, Gabriela Benešová.
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