INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Červen 2016

Slovo starosty
Vážení sousedé, milí čtenáři,

dostává se Vám do ruky červnové vydání našeho zpravodaje. Osobně jsem měl červen jako školák nejraději.
Musím se přiznat, že tenhle pocit ve mně stále do jisté míry přetrvává. S koncem letošní školní docházky ale jistě
také pookřejí naši již unavení žáčci a já bych jim moc přál, aby ten vstup do letního prázdninového období proběhl
i s pěknými známkami na vysvědčení.

přečerpávacích stanic atd. Zachytil
jsem, že obcí běží zpráva, jak budou
přípojky
Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi městyse
byldrahé
dán apod. Věřte mi, že se
snažíme
na
pravidelných schůzkách
Hlavním úkolem bylo dostát
sdružení
najít
cestu, jak celou akci,
předvolebním slibům, což se dle
včetně neveřejné části pořídit co
mého soudu podařilo a určitě není
nejlevněji. Jsme rozhodnuti udělat
za
vše proto, abychom Vaše rodinné
rozpočty zatížili minimálně.
To, že obě velké akce poběží téměř
souběžně, bude sice nějakou dubu
náročnější, ale odměnou by pro nás
měla být silnice s bezpečnějšími
Předškoláci z naší mateřské školy
nájezdy, menší zatížení obce
Letos v létě máme pro Vás připraveno opět několik společenských, v případě
nehod
a
řádně
kulturních, ale i sportovních akcí pořádaných nejen městysem. Rád bych Vás odkanalizovaná obec připravená na
pozval na první ročník hudebního festivalu, vesnickou olympiádu nový povrch cest a chodníků.
mikroregionu Perucko nebo na koncert Ondřeje Smeykala, profesionálního
Na závěr úvodního slova
hráče a průkopníka hry na australský domorodý nástroj didgeridoo s jeho bych rád poděkoval všem, kteří se
hosty. Bližší informace naleznete uvnitř zpravodaje a na stránkách městyse.
podíleli na rekonstrukci střechy
Ale abych nepsal jen o radovánkách, dovolte mi, abych Vás zatížil přístavby sokolovny. Prostředky na
některými důležitými informacemi. Panenský Týnec se nachází v období materiál poskytl Panenský Týnec a
příprav před velkými stavbami. Blíží se zahájení dostavby D7, zkapacitnění také Žerotín. Jsem rád, že si
obchvatu našeho městyse. Zejména v okolí hřbitova a křižovatky u milníku zastupitelé obou obcí jsou vědomi,
budou vybudovány velké dopravní stavby. Při předchozích jednáních s ŘSD a jak je sokolovna nepostradatelná pro
projekční firmou jsme se starostou Žerotína vyjednali některé úpravy, konání kulturních akcí. Tímto i jim
doufejme, vyhovující občanům. Další jednání nejen nás, ale i občany samotné děkuji.
čekají. Podle posledních informací by měla být stavba zahájena v průběhu Užijte pohodové léto a těším se na
příštího roku. Druhou významnou akcí je budování kanalizace a ČOV. Tam se setkání na některé z týneckých akcí.
nacházíme před dodáním projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí.
Bc. Jiří Čížek, starosta
Dozvíme se tak konkrétní údaje tras kanalizačního řádu, umístění

Ze zastupitelstva

Aktuálně
• V době letních prázdnin
proběhne rekonstrukce
koupelen v Mateřské škole
• Probíhají jednání ohledně
dostavby komunikace D7
• U Olomouce se setkaly Týnce
z celé republiky
• Žáci základní školy oslavili
mezinárodní den dětí v
Německu
• Blíží se otevření výstavy „7
století chrámu“
• 29.6.2016 pořádá Základní
škola Zahradní slavnost
• 23.7.2016 Hudební festival
RETEJN
• Panenský Týnec se letos stává
organizátorem olympiády
mikroregionu Perucko
• Mateřská škola se rozloučila s
předškoláky

Upozornění
Dovolujeme si upozornit občany,
kteří nemají zaplacený známkový
odvoz odpadu na druhé pololetí,
aby se dostavili na úřad městyse a
odvoz odpadu uhradili.
Děkujeme

Již třetí zasedání Zastupitelstva
městyse Panenský Týnec se konalo
dne 26. března 2016.
Na
zasedání
byly
schváleny
především Závěrky Základní a
Mateřské školy a Závěrečný účet
městyse za rok 2015.
Dalším bodem programu bylo
schválení poskytnutí finančních
prostředků Tělovýchovné jednotě
Sokol. Spolek za tyto finance pořídil
materiál
na
opravu
střechy
sokolovny. Členové Zastupitelstva
městyse Panenský Týnec také
odsouhlasili
uzavření
směnné
smlouvy. Předmětem smlouvy byla
směna pozemků. Snahou městyse
bylo získání části cesty mezi

křižovatkou u kontejneru po
vrbenskou silnici. V dané lokalitě
stojí již několik domů a jedná se o
jedno z mála míst, kde je možná další
zástavba podle územního plánu.
Čtvrté zasedání se uskutečnilo ve
středu 22. června 2016. Hlavním
bodem programu bylo schválení a
zajištění dofinancování dotací, které
byly tento rok podány.
Odsouhlasena
byla
rovněž
rozpočtová opatření, nebo vstup do
Spolku za dostavbu komunikace D7.
Zastupitelé také schválili čerpání
rezervního fondu mateřské školy na
rekonstrukci umýváren a WC.
Text: Lenka Slezáková

Rekonstrukce koupelen MŠ
„Těšíme se na prázdniny“ zní z úst
dětí v naší školce, ale nás dospělé
čeká hodně práce. Prostory, kde se
děti myjí a chodí na WC, projdou
rozsáhlou
rekonstrukcí.
Bude
zrekonstruováno vedení odpadů a
rozvody vody v prostorách umýváren
a dětských toalet, dále se položí nová
dlažba a provedou se nové obklady.
Následně budou tyto prostory
vybaveny novým příslušenstvím a
vymalovány.
Touto velkou změnou vnitřních
prostor se zpříjemní pobyt pro naše
nejmenší.
A potom již nic jiného nechybí, než se
1.9.2016 na všechny

1.9.2016 na všechny těšit, říci si:
„ahoj a vítáme vás“.

Návrh realizace
Text a foto: Eva Novotná, ředitelka

Životní jubilea občanů
Jubileum 90 let oslavil:
Václav Šedivý
Přejeme k životnímu výročí
hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let života.

Dne 16. 4. 2016 proběhlo vítání
občánků. Přivítáni byli:
Anna Lovič
Adam Koštur
Radek Viktor Haštaba
Veronika Vrbová
František Beneda
Nové občánky vítáme a přejeme
jim šťastný život plný radosti.
Text: Miluše Slanařová

V II. čtvrtletí 2016 nás opustili:
Karel Brynda
Mária Jirásková
Jaroslav Němeček
a
Růžena Nováčková.
Městys Panenský Týnec
vyjadřuje upřímnou soustrast
všem pozůstalým.
Text: Miluše Slanařová
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Dostavba dálnice D7
Dálnice D7 Praha - Chomutov je v
současné době hotová ve třech
úsecích mezi Prahou a Slaným,
obchvat Sulce a mezi Bitozevsí a
Chomutovem. Dostavět chybí zhruba
40 kilometrů. Letos je v plánu
zahájení stavby úseku Bitozeves Postoloprty, příští rok se mají začít
rozšiřovat na čtyři pruhy obchvaty
Loun a Panenského Týnce.
Představitelé měst Žatec, Louny a
Postoloprty založili Spolek za
dostavbu komunikace D7. Jejími
členy se stali také poslanec
Parlamentu ČR Michal Kučera a
senátorka Zdeňka Hamousová. Cílem
spolku je rychlejší dostavba dálnice
D7 Praha - Chomutov, která z velké
části vede okresem Louny.
Předsedou spolku se stal starosta
Loun
Radovan
Šabata,

místopředsedou
Zdeňka
Hamousová, senátorka a starostka
Žatce.
Mimo již zmiňovaných měst se ke
spolku přidávají také obce a firmy
z našeho regionu. Jedná se o
apolitické sdružení a členství ve
spolku nám umožní účastnit se
pravidelných schůzek se zástupci
ŘSD, dodavatelských firem i zástupci
dotčených úřadů. Proto na jsem 4.
zasedání zastupitelstva požádal
zastupitele, aby odsouhlasili členství
našeho městyse ve spolku a tím nám
umožnili získávat informace tzv.
„z první ruky“.
Text: Bc. Jiří Čížek

Hasiči
Jaro proběhlo pro jednotku poměrně
v klidu, a tak jsme zasahovali jen u
jedné lehčí dopravní nehody a u
technického zásahu při likvidaci
obtížného hmyzu. Jednotka se
v květnu a červnu věnuje tradičně
návštěvám na dětských dnech, kde
prezentuje požární techniku a práci
dětem i dospělákům.
V současné době velitel jednotky
společně s městysem usiluje o získání
úplně nového požárního vozu pro
náš městys a sbor. Myslím, že se
všichni máme na co těšit.
Jak již tradice velí, tak se členové
sboru činí při spolupráci s ostatními
spolky na obecních kulturně
společenských akcích.
Text: Miloš Vejražka

Setkání Týnců ve Velkém Týnci
V sobotu 18. 6. brzy ráno jsme se vypravili směr Olomouc
na setkání Týnců. Po více než čtyřech hodinách nás
čekalo vřelé přivítání domácích a pozdravení se
s ostatními Týnečáky z celé republiky. I přes to, že jsme
tentokrát autobus zcela nezaplnili, patřila naše výprava
k nejpočetnějším. Naši sportovci se ve svých kláních
neztratili, ba naopak někteří zazářili. Zajímavým
způsobem jsme si pojistili medaili v plážovém volejbalu,
kde z pěti přihlášených týmů byly tři z Panenského Týnce.
V konečném pořadí obsadili volejbalisté první, druhé a
páté místo. Pěkné zápasy odehráli také fotbalisté. Ti
nakonec skončili na čtvrtém místě.

Společně s námi cestovala také paní starostka Chožova paní
Miroslava Otoupalová s manželem

Účastníky delegací z jedenácti Týnců pozdravil domácí
starosta pan Hanuška na krásně zrekonstruovaném
zámku, který slouží jako obecní úřad. Po představení
Týnců následovala krátká procházka Velkým Týncem, na

které se měl pan starosta čím pochlubit.
Odpoledne se všichni společně pobavili v zámeckých
zahradách na kulturních představeních doplněných
občerstvením zastoupeného mimo jiné místními
specialitami z tvarůžků.
Všem sportovcům a ostatním děkuji za reprezentaci
našeho Týnce a těším se za dva roky v Týnci nad Labem.
Text a foto: Bc. Jiří Čížek

Mezinárodní den dětí
V pátek 3. 6. se děti ze základních škol v Panenském Týnci,
Peruci a Černčicích zúčastnily oslav Mezinárodního dne
dětí u německých kamarádů v partnerské obci Leubsdorf.
Po delší cestě zde na žáky čekalo vystoupení německých
dětí, které si nacvičily a předvedly několik českých písní.
Na oplátku jim české děti zazpívaly německé písničky a
vystoupení zakončily moderními i lidovými tanci. Poté na
všechny žáky čekalo zasloužené překvapení v podobě
legračního kouzelníka, při kterém se všichni náramně
bavili.
Po obědě se autobus s dětmi přesunul do nedalekého
města Oederan, kde žáci navštívili park miniatur Malé
Krušnohoří. Po následujícím loučení a vzájemném
obdarování dětí se výprava vydala směrem domů.
I přes počáteční nepřízeň počasí si žáčci výlet jistě užili a
přivezli si zpět spoustu zážitků.
Text: Lenka Slezáková
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7 století chrámu
Chrám si jistě zaslouží pozornost nejen od turistů, ale i tu
naši. Proto jsme připravili výstavu, kterou bychom rádi
věnovali především stavbě, historii i současnosti chrámu
či osobám s ním spojených.

Výstava bude umístěna v zadní části kláštera vedle
„konírny“, kde nadále zůstává otevřena výstava
připomínající výročí 900 let od první písemné zmínky o
Panenském Týnci.
Zveme všechny občany i příznivce a doufáme, že se Vám
bude nové provedení výstavy líbit a bude pro Vás
příjemným obohacením.
Text: Lenka Slezáková

Zahradní slavnost ZŠ
Součástí výstavy budou i výtvory žáků ze Základní školy. Ti
měli v rámci výtvarné soutěže chrám namalovat. Tři
nejlepší díla budou vystavena a obdarována knihou.

Vizualizace výstavy

Rozloučení s předškoláky

S blížícím se koncem školního roku vrcholí i přípravy na
Zahradní slavnost, na kterou si Vás žáci i zaměstnanci
základní školy dovolují pozvat. Slavnost se bude konat
ve středu 29. 6. 2016. Děti si připravily bohatý program,
jehož součástí bude mj. slavnostní zakončení školního
roku, rozloučení s deváťáky, kteří předají žezlo
budoucím prvňáčkům či divadelní představení.
Příjemným zpestřením pro malé i velké bude jistě
střelba z luku a bitva středověkými zbraněmi.
Nebude chybět ani občerstvení.
Neváhejte a přijďte si užít odpoledne s dětmi.

Protože se školní rok pomalu chýlí ke konci, proběhlo
v úterý 21. 6. v odpoledních hodinách na zahradě
mateřské školy slavnostní rozloučení s budoucími
prvňáčky. Loučení a odcházení bývají většinou
smutnou záležitostí, tak tomu ale nebylo v případě
našich dětí. O zábavu se totiž postaral Krejčík Honza
se zavíracím špendlíkem Nesmyslíkem. Po krátkém
vystoupení a splnění jednoduchých úkolů byli
nastávající žáčci obdarováni knížkou.
Nyní čekají na děti letní prázdniny, po kterých skončí
bezstarostné dětství a začnou školní povinnosti.
Přejeme všem školáčkům, aby ta školní léta probíhala
pokud možno bez větších problémů a s pěknými
známkami na vysvědčení.
Text: Lenka Slezáková
Foto: Miloš Vejražka

Text: Lenka Slezáková
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Hudební festival
MULTY – KULTY FEST – převážně hudební program
spojený s alternativní, divadelní a různorodou
uměleckou činností pro všechny generace. Bude zde
možnost zakoupit výtvory dětí ze zdejší Základní školy i
dalších místních či regionálních výrobců. Tato akce se
zrodila v hlavách tria Komunity Tejnecko, kapely Refreš
a městyse, který se stal pro letošní ročník společně
s Ústeckým krajem hlavním pořadatelem a garantem.
Nejdůležitější informace naleznete na plakátu a

programu festivalu. Předprodej vstupenek probíhá již
teď v kanceláři starosty městyse a v Kiosku v Klášteře.
(Podrobnější informace získáte na emailu: ftejnecko@seznam.cz nebo na číslech 731012010 a
720109090). Věříme, že se nám vydaří počasí a že si
kulturní premiéru užijeme. Lehčí občerstvení a pamlsky
bude zajišťovat Kiosek v Klášteře a Vaše žaludky naplní
stánek Penzionu na Pile.
Text: Miloš Vejražka a Klára Starečková

Olympiáda mikroregionu
Za podpory Ústeckého kraje a mikroregionu Perucko se náš
městys pro letošní rok poprvé stává organizátorem putovní
vesnické olympiády mikroregionu. V sobotu 13. srpna se
několik družstev ze členských obcí utká v různých zábavných
disciplínách, více či méně náročných, každopádně určených
nejen k protažení ztuhlých svalů, ale i k pobavení soutěžících
i diváků, kteří jistě přijdou podpořit své týmy.
Součástí olympiády bude vystoupení orchestru z německé
obce Leubsdorf. Sportovní klání se odehraje na hřišti u
sokolovny, kde budou k večeru soutěže pozvolna vystřídány
kulturním programem. Jelikož při náročných výkonech i
fandění mnohým jistě vyhládne, nebude zde chybět ani
občerstvení.
Věříme, že nám bude přát počasí a společně prožijeme den
plný zábavy.
Text: Lenka Slezáková
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Ze společenského života
Pod hlavičkou komunity Tejencko připravila klasická
parta lidí pro spoluobčany tradiční akce. Začali jsme
maškarním plesem pro dospělé. Za tónů oblíbené kapely
Traxas se sešlo na 140 návštěvníků z toho 109 masek. Ty
pak soutěžily ve třech kategoriích o drobné ale vtipné
ceny. Vítězi se stali: Dobrý Voják Švejk, anděl s ďáblem a
sestřičky. Zpestřením přestávek byla dvě vystoupení
orientální taneční skupiny Farah z Chomutova.

Pokračovali jsme Čarodějnicemi. Začali jsme těmi
malými pro školku, kde na děti čekalo překvapení
v podobě tajemně kouřícího kotlíku plného dobrot.
Večerní „Čáry“ proběhly v tradičním duchu, byly zde
navíc vyhlášeny ceny miss malá a velká čarodějnice. Pro
děti byly připraveny soutěže a projížďky na koních
manželů Vodňanských z Úherec. Ti nám se svými koníky
pomohli i o májovém stavění krále. Na této akci se již
zabydlela cukrářská soutěž. K poslechu zahrálo
dechovkové trio Lukro III. Na příští rok plánujeme
klasické staročeské máje s průvodem.

Pozvánka na další akce
29. 6.
23. 7.
13. 8.
27. 8.
3. 9.

Zahradní slavnost
Hudební festival RETEJN
Vesnická olympiáda mikroregionu Perucko
Koncert Ondřeje Smeykala
Opékání buřtů – rozloučení s prázdninami

Akce na září a na další měsíce budou upřesněny

Premiérový ročník prvomájového průvodu obcí se
nečekaně vydařil. Protože jsme zaslechli mnoho
kladných ohlasů, rádi bychom tuto akci zopakovali i
v příštím roce. Náš obdiv a dík patří všem, kteří se
průvodu zúčastnili.
Text: Miloš Vejražka a Klára Starečková
Foto: Josef Maleček

Text: Lenka Slezáková

Kamarádům trempské osady Bílý Racek
Ahojte kamarádky a kamarádi,
jaro je u konce a my za sebou máme už několik akcí.
Například Country bál na Pile, kde panovala báječná
atmosféra, děvčata z Chomutova nevynechala jedinou
písničku bez tance. Rádi bychom poděkovali všem, kteří
nás podporují, protože tramping a kamarádství patří
k sobě.
Na 20. srpen připravujeme vzpomínkový oheň na
kamaráda REĎÁKA v žerotínské Modré zátoce. Dále bych
Vás chtěl pozvat na 23. ročník Slovensko – českého
potlachu v termínu 1. – 4. 9. 2016, který se uskuteční ve
slovenských Malackách. Zájemci o zájezd se mohou stále

informovat kamaráda Bidláčka.
Závěrem bych rád ještě poděkoval Karlu Hlaváčkovi a
jeho kamarádům za III. ročník Trampského
nadačního festivalu v Račicích. Výtěžek z festivalu
bude předán nemocným dětem z nadace S.O.S.
Andělé Rakovník. Dalo to spoustu práce, ale i tohle je
tramping a kamarádství. Ještě jednou všem velký dík.
Za osadu Bílý Racek Šerif Bidlo

Text: Milan Gašpar – Šerif Bidlo

TEJNICKÝ ZPRAVODAJ ● VYDÁNÍ 2/2016 ● STRANA 6/8

Dvacátá léta
Nebudou to výpisy z Obecní kroniky,
spíše útržky z vyprávění týneckých písmáků.
Začneme nastínit tehdejší „lounské nářečí“,
které se protáhlo asi ještě přes 1.
republiku z dávné doby Rakouska – Uherska,
kdy tady byla zaváděna němčina a tedy hojně
převládala pokroucená němčina. Tož slyšte
některé výrazy:
funébr – pohřební povoz, funébrák Emil
Sýkora; nebo nábytek jako almara – skříň,
sesle – židle, lustr – závěsná lampa,
firhanka – záclona, blajštift – tužka,
fusekle – punčochy, bagány – šněrovací
boty, šlajf a šejtrok - u povozů brzda a
sedačka a mnoho dalších. Ještě té doby
pokroucené koncovky slov – Pepík Kučerovic,
Kučerovejch, Kučerojc a ještě v Ouřecích.
Navážeme
na
historii
Panenského
Týnce, tedy k lidovému názvu „Tejnice“,
užívaného spisovatelem V. B. Třebízským
podobným názvem Panenská Týnice, ještě
dlouho užívané za 1. republiky ČSR. Mělo by
to zajímat i dnešního „tejnečáka“ v dnešním
bydlišti, tedy o životě jeho předchůdců.
Předchozí týnečtí kronikáři o tom psali
podrobněji.
Při oslavě 900 let P. Týnce byla
zmínka o dřívějších týneckých občanech ve
dvou nově vydaných brožurkách. Tak v oné
první s názvem „100 let P. Týnce“ na straně
29 článek Živnostníci třicátých let a hned
na str. 52 krátký životopis starosty V.
Šedivého. Druhá brožura „Osobnosti P.
Týnce“ navazuje s podrobnějším obsahem.
Tejnice hned po světové válce 1914 – 1918
byla známá velkou nezaměstnaností. Když
v roce 1921 – 22 došlo k parcelaci panského
dvora, pozemky byly rozděleny a přiděleny
drobným bývalým zaměstnancům. Byly to
pozemky za porodnicí, zvané „na panském“.
Nyní zmínka o změnách těchto let
v obci. Tak v roce 1923 zaveden elektrický
proud jako přívod k transformátoru u čp.
95.
Ale
rozvody
po
obci
postupně
dokončovány až v roce 1924.
V roce 1927 přes P. Týnec ukončen
dostavník koňský z Prahy na Louny a od r.
1930 následoval soukromý autobus Panenský
Týnec – Louny a později další linka P. Týnec
– Slaný, třetím majitelem Jaroslav Jirásek

ze Sulce.
Roku 1928 objevují se v obci první
radiové přijímače – krystalky se sluchátky
u L. Bezdíčka čp. 33 a Karla Čítka čp. 17.
V dalším roce následovali Jiří Srp čp. 19,
V. Šedivý čp. 14, farář Ant. Štemberk a
čet. stržm. Jiří Spal čp. 3. V tomto roce
objevily se další novoty: motorové kolo
švec Rejza čp. 78, další motocykl zn.
INDIAN L. Bezdíček a ještě osobní auto
PRAGA Bedřich Maleček čp. 20.
V roce 1928 starý hřbitov rozšířen na
„Nový hřbitov“ na pozemku, který obci
věnoval starosta V. Šedivý st. A jen
zmínka, že v tomto čase byl v obci nejen
lékař,
lékárna,
četnická
stanice,
3
hospody, TJ Sokol s novou dostavěnou
sokolovnou, Sbor dobr. hasičů a další,
konečně více a více řemeslníků.

Text: Václav Šedivý

Václav Šedivý
Dne 19. 5. 1926 dovršil 90 let Václav Šedivý, bývalý
Týnecký občan nyní čestný občan městyse Panenský
Týnec. Je to patriot naší vsi, který musel jako člen kulacké
rodiny uprchnout při kolektivizaci zemědělství. Žil potom
dlouhá léta na Karlovarsku a nikdy se nepřestával zajímat
o historii a události své rodné vsi.
Jelikož má vyprávěčský talent a umí krásně malovat, kreslil
i obrázky do „Mladého hlasatele“ Vše si zapisoval a potom
vydal asi 40 vzpomínek na svoje dětství a dění v naší obci.
Byl rovněž členem a kronikářem v klubu „Mladého
hlasatele“ pod názvem „Bítiňáci“. Znal se osobně
s Jaroslavem Foglarem, který ocenil jeho kroniku a
podepsal se do ní. Rovněž zpracoval i kroniku
ochotnického sboru.
Při oslavě 100 letého výročí Sokola v roce 1998 se podílel
na uspořádání této výstavy.
I přes vysoký věk ještě občas napíše další vzpomínky.
V tomto čísle zpravodaje je uveřejněna jedna z nich. V této
tradici budeme dále pokračovat.
Václave, k Tvému jubileu Ti zastupitelstvo městyse, přátelé
i já přejeme do dalších let zdraví a spokojenost.
Text: Vladimír Pecinka
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Sportovní svatba

Na kole dětem

Fotbalistům nevyšla sezóna

13. května si v Panenském
Týnci řekli své
ano
biatlonistka
Gabriela
Soukalová a badmintonista
Petr Koukal, vlajkonoš
české výpravy na OH
v Londýně. Všem, kteří o
svatbě věděli a respektovali
soukromí
novomanželů,
děkuji za pochopení.

11. 6. měli v chrámu zastávku účastníci
charitativní akce Na kole dětem,
podporující dětské onkologické pacienty.
Naše menší výprava se připojila
k pelotonu na závěrečný úsek předchozí
etapy s cílem na Zichovci. Tam jsme
předali panu Josefu Zimovčákovi,
hlavnímu organizátorovi akce, obraz jako
pozdrav od dětí z naší základní školy. Pan
Zimovčák jím byl potěšen a přislíbil svou
účast na podzimní besedě se žáky naší
školy.

Po loňském postupu do okresního
přeboru se nepodařilo udržet postupový
tým a i přes příchod některých nových
hráčů skončili fotbalisté na posledním
místě tabulky. Tak snad to příště bude
lepší. Všem, kteří se do dění ve
fotbalovém klubu zapojili, děkujeme.

Text a foto: Jiří Čížek

Text: Bc. Jiří Čížek

Text: Bc. Jiří Čížek

TJ Sokol
Sokolové se pod vedením Jardy
Korouse činili při zajištění dobře
zorganizovaného
a
hojně
obsazeného turnaje v mariáši.
Velmi dobře se ujala traktoriáda,
která na svém druhém ročníku
přilákala ještě více soutěžících i
návštěvníků. K vidění bylo mnoho
kusů od dnes již historické techniky
až po současné zemědělské stroje.

fotbalového týmu, který se těší velké
oblibě dětí i jejich rodičů. Ten po pár
trénincích zažil své první vítězství na
červnovém miniturnaji s týmy Zichovce
a Litvínova, kde náš celek obsadil
krásné druhé místo. Nutno poděkovat
všem za myšlenku a vznik tohoto
nápadu.
Zřejmě největším přínosem pro
všechny je založení dětského

Text: Miloš Vejražka a Klára Starečková
Foto: internet

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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