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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

prázdniny máme za sebou, školáci zasedli opět do školních lavic a nám ostatním začíná další období roku, končí
léto, začíná podzim. Ve škole máme patnáct nových prvňáčků a pro druhou třídu nového pana učitele. Všem
nováčkům přeji mnoho štěstí. Také do mateřské školy přišlo patnáct nových dětí, na které čekaly krásné
zrekonstruované koupelny, toalety a vstupní chodba. S prázdninami se v sobotu 3. 9. rozloučily nejen naše děti
na dětském hřišti. Věřím, že se akce líbila a děti prožily krásné poslední prázdninové okamžiky. Organizátorům
akce velmi děkuji.

Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi městyse
dán na všechna možná
a nyníbylčekáme
Hlavním úkolem bylo dostát
vyjádření
dotčených
subjektů.
předvolebním slibům, což se dle
Postupně provizorně opravujeme
cesty a chystáme se na výměnu oken
mého soudu podařilo a určitě není
v některých obecních bytech a další
za

Pro někoho je příchod následujícího období spojen s očekáváním babího léta
a pestrobarevného podzimu, pro někoho zase starost o to, aby
v domácnostech bylo příjemně teplo. S tím je samozřejmě neodmyslitelně
spojeno topení v lokálních topeništích. Neznamená to ovšem, že můžeme
spalovat vše, co hoří. Uvědomuji si, že je to téma ne zcela populární, avšak
dovolím si požádat všechny občany, aby udělali všechno proto, aby bylo
ovzduší v Panenském Týnci co nejčistší i v období podzimním a zimním. Děkuji
za pochopení.
Investiční akce, které jsou na letošní rok naplánovány, jsou opět o kus dále.
Co se
odkanalizování,
převzali jsme dokumentaci k územnímu rozhodnutí
dále.
Cotýká
se týká
odkanalizování,
a nyní

investice. Podrobnější informace
naleznete uvnitř čísla.
Jak je Vám jistě známo, údržbu
veřejných prostor provádíme za
pomoci pracovníků, kteří k nám přišli
z Úřadu práce. Každý rok je v tomto
ohledu jiný. Někdy nám Úřad práce
nabídne málo pracovních míst, jindy
je
zase
málo
pracovníků.
Momentálně se nás týká spíše ten
druhý případ. Pokud má tedy někdo
bez
zaměstnání
zájem
a
předpokládá, že by mohl od Úřadu
práce dostat souhlas, rád ho
přivítám.
Přeji všem příjemný podzim.
Bc. Jiří Čížek, starosta

Aktuálně

Ze zastupitelstva

•

Z důvodu revizní kontroly
proběhla údržba dětského
hřiště

•

Probíhají úpravy a
odvodňování cest v okolí
parku

•

Sdružení obcí Panenský
Týnec a Žerotín pro
dostavbu kanalizace a ČOV
převzalo od dodavatele
kompletní dokumentaci
pro územní rozhodnutí

Ve středu 17. srpna se konalo již
páté zasedání zastupitelstva.
Hlavním bodem programu bylo
projednání a schválení výzvy
k pořízení
dopravního
automobilu pro JSDH Panenský
Týnec.
Přítomní byli seznámeni s výzvou
včetně zadávacích podmínek.
Zastupitelé jmenovali komisi pro
otevírání obálek s nabídkami a
stanovili termín pro jejich
otevírání a následné hodnocení
nabídek.
Do
komise
byli
jmenováni Miloš Vejražka, Jan
Pecinka a Václav Henzl. Dále byli
vybráni uchazeči, kteří byli přímo
v

•

Probíhají přípravy na
výměnu oken v obecních
bytech

•

Od září začíná v sokolovně
Zumba s instruktorkou
Evou Waldek

•

Základní škola přijala
patnáct nových prvňáčků,
stejný počet dětí přivítala
ve svých třídách i
Mateřská škola

•

Začaly tréninky fotbalové
přípravky

Životní jubilea občanů
Jubileum 60 let oslavili:
Josef Slanař
Jiří Jánský
Jubileum 70 let oslavil:
Miroslav Švarc
Přejeme k životnímu výročí
hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let života.
Text: Miluše Slanařová

vyzváni k podání nabídky. Jelikož
ani jedena z nabídek nesplňovala
zadané podmínky, bude tato výzva
zrušena a na příštím zasedání
bude schvalována výzva s novými
technickými podmínkami.
Poté
zastupitelé
schválili
rozpočtová opatření. Výdaje byly
použity především na revize
dětského hřiště a dýchacích
přístrojů pro hasiče. U příjmů šlo
pak o proúčtování dotací a
finančních darů na pořízení
automobilu pro JSDH.
Text: Lenka Slezáková

Návštěva z Horoměřic
Tak jako každý rok, přijeli zástupci
Horoměřic, tentokrát v pátek 12.
8., do Panenského Týnce položit
květiny na hrob Benedikta Roezla.

Po návštěvě hřbitova jsme se
společně přesunuli na úřad
městyse. Zde jsme si po tradiční
výměně zkušeností, starostí i
radostí spojených s vedením obcí
prohlédli projektovou dokumentaci
dostavby D7, která do přilehlého
okolí hřbitova zasahuje. Shodli jsme
se na společném záměru obnovit
nápis a narovnání pomníku našeho
společného významného botanika.
Text a foto: Bc. Jiří Čížek

Napsali, natočili o nás
Panenský Týnec bývá často cílem
nejen turistů, ale také zástupců
médií. Ne vždy jsou to informace
přesné a pravdivé, většinou tomu
tak ale není a články nebo reportáže
jsou pro náš městys dobrou
reklamou.
Články a reportáže z letního období:
czesko.cz/panensky-tynec/ 7. 8.
2016 – povedená cestopisná
reportáž
http://www.ohremedia.cz/fotogal
erie/2642/
Olympiáda
Mikroregionu - foto Lucie Steklá

http://www.svobodnyhlas.cz/ 32/
2016 - Sobota patřila v Panenském
Týnci netradičním …
http://www.ahaonline.cz/clanek/
musite-vedet/121808/potrebujetedobit-baterky-jedte-do-magickehopanenskeho-tynce.html
http://www.5plus2.cz/?e=EFCHOMUTOV&d=29.07.2016#strana
=2 - novinový článek
www.ceskatelevize.cz/ct24/.../180
5822-zpoplatnena-magie-panenskytynec-zvazuje
Text: Bc. Jiří Čížek
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7. a 8. října proběhnou krajské volby
Vážení spoluobčané,
nebývá mým zvykem, abych se takto na Vás obracel, ale
blížící se volby do krajského zastupitelstva Ústeckého
kraje mě vedly k myšlence, že i někdo z městyse Panenský
Týnec by mohl být na úrovni krajského spolurozhodování,
a proto jsem akceptoval nabídku nepolitického sdružení
STAN (Starostové a nezávislí) a jako člen STANU kandiduji
na 43. místě kandidátky tohoto subjektu do podzimních
krajských voleb. 43. místo je až ve druhé polovině
kandidátky a jako takové, bez Vaší následné pomoci, není
zárukou dobré volitelnosti. Z těchto důvodů Vás tedy
žádám a zároveň prosím o Vaši loajalitu k tomu, abyste
našemu sdružení, ale i mě dali v následných říjnových
krajských volbách Váš hlas a tím připravili prostor pro
naše volební vítězství s mou eventuální účastí v krajském
zastupitelstvu.
Starostové a nezávislí nejsou bez politické praxe, ale
naopak jsou to lidé, kteří mají letité zkušenosti
s komunální politikou, jsou to lidé, kteří vykonávají, nebo
vykonávali funkce na pozicích starostů, místostarostů a
členů zastupitelstev v řadě obcí Ústeckého kraje. Jsou to
lidé, kteří si nepotrpí na politickou moc, ale jejich snahou
je, aby bylo na našich vesnicích a malých i větších městech
klid, pořádek a více finančních prostředků na údržbu
obecních majetků, kulturních památek, ale i občanské
vybavenosti. Toto byla i moje snaha, když jsem zde
v Panenském Týnci působil jako starosta.
Jsem přesvědčen, že v případě zvolení krajským

zastupitelem budu významným přínosem pro náš
městys, kdy ve spolupráci se stávajícím vedením
městyse budeme moci ještě více zlepšovat naše životní
a kulturní prostředí, a tím zlepšovat lepší žití na vesnici.
Jsem přesvědčen, že obce potřebují rozhodné
funkcionáře, kteří se nebudou bát vystoupit
s oprávněnými požadavky pro vylepšení celkového
vzhledu a stavu obcí a zároveň jsem přesvědčen, že
právě STAN s jeho kandidáty je pro naplnění těchto cílů
předurčen. Naše cíle nejsou megalomanské, ale velmi
střízlivé, s reálným základem ke splnění. Nejedná se o
sliby, které by se nemohly naplnit, ale naopak. Viz.
www.Starostove-nezavisli.cz, kde je umístěn podrobný
volební program STANU.
Do voleb nejdeme se žádným koaličním partnerem, ale
pouze sami za sebe.
Děkuji Vám všem za aktivní účast na krajských volbách a
za podporu, kterou STANU vyjádříte svým hlasem.
Zároveň Vám všem přeji hezký zbytek roku, hodně zdraví
a osobní spokojenosti.
Petr Bárta,
kandidát do voleb na zastupitele
krajského zastupitelstva Ústeckého kraje.

Text: Petr Bárta

Změny v knihovně
Místní lidová knihovna v Panenském Týnci je jednou
z nejstarších v našem regionu. Je známo, že v roce
1898 věnoval místní farář Commersi několik knih
místní knihovně s názvem Palackého knihovna.
Od letošního podzimu získala knihovna novou posilu.
Novou knihovnicí se stane Gabriela Benešová.
Dlouholetý knihovník pan Vladimír Pecinka bude i
nadále v knihovně působit a novou knihovnici zasvětí
do chodu knihovny. Za jeho dosavadní práci mu velmi
děkujeme a přejeme ještě mnoho příjemných chvil
s knihami.
Pro mladé i dospělé je knihovna vybavena počítačem
s internetem, který je volně k dispozici. Okresní
knihovna v Lounech nám čtyřikrát za rok půjčuje asi 30
knih v každém souboru. Jsou to knihy nové, moderní,
všech žánrů, takže čtenáři mají rozšířený výběr.
V naší knihovně v současné době neprobíhají a ani
v posledních několika letech neprobíhaly žádné další
aktivity podporující zvýšení zájmu veřejnosti o
knihovnu, to bychom rádi změnili. Máme v úmyslu
vytvořit prostor pro setkávání občanů Panenského

Týnce. V budoucnu bychom chtěli uspořádat několik
seminářů jako například trénování paměti, základy
PC, rukodělné dílny pro dospělé a děti, čtení a recitály
či pasování prvňáčků na čtenáře, které už několikátým
rokem probíhá. Knihovna by mohla sloužit také
například našim seniorům, jako místo pravidelného
setkávání. Je nutné upravit interiér knihovny tak, aby
nesloužil jen jako úložiště knih, ale také jako
společenský prostor, kde se mohou lidé nejen
vzdělávat, ale také pobavit. Prvním krokem bylo
podání žádosti o dotaci na Ministerstvu kultury. Díky
ní jsme získali nový PC, projektor a projekční plátno
pro podporu plánovaných aktivit.

Text a foto: Bc. Jiří Čížek
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Z našich škol
Zahradní slavnost - Již po třetí
jsme se mohli v areálu základní
školy pobavit na zahradní
slavnosti. Tradičně byly viděny
slzy štěstí v očích rodičů dětí, kteří
své ratolesti přivedli jako budoucí
prvňáčky i v očích žáků, kteří naši
školu opouštějí a chystají se na
svoji další životní etapu. Po
úvodním slově, které pronesla
ředitelka školy i starosta městyse,
následovala
vystoupení
jednotlivých tříd. Účinkující svými
První školní den začal i
v sousední Mateřské
škole. I zde starosta
městyse přivítal žáčky
školky, na které čekalo
překvapení ve formě
nových koupelen, které
byly zrekonstruovány
během letních prázdnin.
Původní
toalety
a

jednotlivých tříd. Účinkující svými
představeními diváky potěšili,
mnohdy i překvapili a právem byli
oceněni potleskem.
Text a foto: Miloš Vejražka

umývárny,
které
pamatuje
většina
z nás, byly vyměněny
za moderní a úsporná
zařízení. Po loňské
opravě kuchyňky je to
další krok, který zlepší
podmínky pro děti i
personál školky.

1. září – každý jistě ví, co toto datum
znamená pro všechny školáky, kteří po
prázdninách znovu usedli do školních
lavic. Nejvíc si zahájení školního roku
užili prvňáčci, kterých je v letošním
roce krásných patnáct. Noví žáci byli
přivítáni paní ředitelkou Janou
Rumlovou, třídní učitelkou Lenkou
Kučerovou a starostou Jiřím Čížkem.
Ten tradičně žáky obdaroval a dodal
jim trochu odvahy do následujících 9
let. Přejeme všem prvňáčkům, ať se jim
v naší škole líbí.

Text a foto: Miloš Vejražka

Text a foto: Miloš Vejražka

Poděkování paní Marty Baić, roz. Hübschmannové,
k projektu Zmizelí sousedé
V minulém školním roce jsme se seznámili s projektem
Zmizelí sousedé, který podporuje Židovské muzeum
v Praze. Jedná se o projekt, který již šestnáct let mapuje
a dokumentuje konkrétní příběhy židovských občanů a
jejich rodin na území Československa v průběhu 2.
světové války. Na základě tohoto projektu jsme se
mohli seznámit s příběhem židovské rodiny, která před
válkou žila v Panenském Týnci. Skutečný příběh rodiny
Hübschmannových našim žákům převyprávěla paní
Olga Míková, vnučka pana doktora Alexandra
Hübschmanna. Příběh o úplně běžné rodině, strachu o
přežití a o podmínkách a chování obyčejných lidí za
druhé světové války byl rozhodně inspirativní.
V průběhu školního roku jsme zjistili co nejvíce
dostupných
informací
o
osudu
rodiny
Hübschmannových a výsledkem naší práce je publikace
Příběh rodiny Hübschmannových z Panenského Týnce.
Publikaci je možné zakoupit přímo v základní škole,
nebo je možné si ji zapůjčit jak ve školní knihovně, tak
v knihovně městyse. Cena brožury je 50 Kč. Kromě
textu, na kterém se podíleli i žáci 9. ročníku, jsou
v publikaci fotky z lounského archivu, z besedy s Olgou
Míkovou nebo z místní kroniky, která se o osudu
doktora A. Hübschmanna také zmiňuje.

Děkovný dopis od paní Marty Baić, rozené Hübschmannové,
tedy dcery doktora Alexandra Hübschmanna:
Vážení přátelé,
velice mne potěšil a dojal Váš zájem o osud naší rodiny
během 2. světové války. Mnohokrát děkuji za video snímek
besedy s mou neteří Olgou Míkovou, za brožuru o naší rodině
a také za krásný obraz. Vřelý dík patří také panu starostovi
Panenského Týnce za velice pěkné, citlivé provedení obálky
zmíněné publikace. Spolu se svým synem Dušanem Baićem a
neteří Olgou Míkovou srdečně zdravím paní ředitelku Mgr.
Janu Rumlovou, paní učitelku Mgr. Taťánu Kuhnovou, celý
pedagogický sbor a všechny žáky mé bývalé školy.
Srdečně a s úctou
Marta Baić, rozená Hübschmannová

Text a foto: ZŠ Panenský Týnec
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Ze společenského života
Stěžejní kulturní akcí byl 1. ročník
hudebního
multy-kulturního
festivalu RETEJN, který byl finančně
podpořen Ústeckým krajem, za což
samozřejmě děkujeme. Festival
probíhal ve dvou souběžných
částech. Hlavní hudební část
zahájili Štěpán a Brigita, následně
vystoupil Jindra Kejak a známý
zpívající právník Ivo Jahelka. Ani
bouřka a silný déšť neodradil skalní
fanoušky a Xavier Baumaxa si
zahrál přímo mezi nimi. O hudební
tečku se postarala místní kapela
Refreš. Doprovodný program
nadchl především děti a to nejen
pohádkami v podání lounského
loutkového divadla, ale především

loutkového divadla, ale hlavně
vystoupením Aleny Smolíkové a její
psí smečky. Oblíbené byly jízdy na
koních, skákací hrad, tetování
airbrush a v neposlední řadě dětská
hudební školička U šašků, kde si děti
mohly vyzkoušet hraní na různé
hudební nástroje.

Text: Miloš Vejražka
Foto: Josef Maleček

Příjemnou tradicí se před nástupem do školních lavic stává
rozloučení s prázdninami. A to nejen pro děti, ale i pro rodiče.
Aby to neměli tak jednoduché, museli si všichni své odměny
vybojovat ve společných rodinných soutěžích. Proto jsme
mohli za krásného sobotního počasí sledovat rodiče hrající
céčka či kuličky. Některé děti tyto naše dřívější hry viděly
zřejmě poprvé. Děti
si pak mohly zdarma
opéci
buřtíka,
vychutnat si nanuka
či
si
vylosovat
překvapení
a
sladkost.
Text a
Vejražka

foto:

Miloš

Pozvánka na další akce
24. 9.
8. 10.
29. 10.
11. 11.
12. 11.
19. 11.
23. 11.
26. 11.
2. 12.
3. 12.
5. 12.
11. 12.
24. 12.

2. ročník kotlíkové guláš parády
Štrůdlobraní
Lampionový průvod
Zájezd do divadla BRODWAY - Angelika
Dětská drakiáda – Pěkná
Mariáš
Setkání seniorů
Nasvícení vánočních stromků
Chrámová slavnost
Barborky
Mikuláš a čerti
Vánoční pohádka
Týnecký Vánoční svařák a koledy

Kamarádům trempské osady Bílý Racek
Ahojky kamarádky a kamarádi,
dne 20. srpna proběhl v žerotínské Modré zátoce
vzpomínkový oheň na kytaristu, zpěváka, skladatele
písniček a hlavně našeho kamaráda Reďáka.
První zářijový víkend jsme se zúčastnili Slovenskočeského potlachu v Malackách, kde jsme navštívili i
mozaiku generála Štefánika, který se zabil v letadle. Příští

Česko-slovenský potlach se bude konat v Podlužanech.
Další potlach uspořádali
kamarádi KUB na Berounce,
kam přijeli i kamarádi ze
Žerotína a Týnce.
T.O.T. Bílý racek a Modrá
zátoka zvou všechny na
Country bál Na Pile, který se
bude konat 29. října. Krásné
trempské písně zahrají Staří
vlci.
Za osadu Bílý Racek a Modrá
zátoka šerif Bidlo

Text: Milan Gašpar
– Šerif Bidlo
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„Výprava 2016“
„Výprava 2016“ z Arizony a Londýna s navažskými
flétnami a největším symfonickým gongem na světě
dorazila 28. 8. do Panenského Týnce.
Organizátor Ondřej Smeykal, jeden z nejlepších hráčů
na didgeridoo na světě, připravil opravdu nevšední
koncert.
Jeho pozvání k hudebnímu hodokvasu přijali již
tradičně britský hráč na gongy Bear Love a indián
Andrew Begay.
Ondřej Smeykal: Výprava není primárně hudební
vystoupení, je to formát, kterému se říká „sound
journey“. Jedná se o práci se zvukem, jsou to takové
zvukové abstraktní akvarely. Nástroje, které sbíráme a
každým rokem trochu obměňujeme, vydávají
širokospektrální zvukovou paletu, její účinek násobíme
akustikou míst, kde se akce konají. Některé nástroje
jsou opravdu obří a jejich zvuk vypráví kouzelné
příběhy.

Nevšední koncert navštívilo 130 diváků, mezi kterými
nechyběla některá známá jména z divadelních prken.
Podle slov pořadatelů se koncert vydařil a příští rok by rádi
uspořádali koncerty dva.
Z pohledu městyse se jednalo nejen o nevšední zážitek, ale
také o milý příspěvek do našeho rozpočtu.
Text: Bc. Jiří Čížek

Olympiáda mikroregionu Perucko (článek paní Janovské – překladatelky mikroregionu)
V polovině srpna se opět uskutečnila Vesnická olympiáda
Mikroregionu Perucko, tentokrát v Panenském Týnci.
K této tradiční a vždy velmi pěkné akci přistupuje každá
pořadatelská obec po svém, čímž je každý ročník
jedinečný. Panenskotýnečtí se jejím devátým ročníkem
připojili k duchu olympijského Ria, takže nechyběl
sympatický maskot, zahajovací ceremoniál se štábní
limuzínou, fanfárami, krojovaným „zástupcem lidu“ a
dortem s olympijským nápisem.
Pro návštěvníky, kteří přišli v hojném počtu, bylo
připraveno pěkné posezení i občerstvení a olympijské
disciplíny, např. vodní fotbal, pásák, ještěrky, býčí kruh,
skok do dálky pozadu či štafeta s radvancem, nabídly
mnoho zábavy a legrace.
Soutěžní družstva brala ale svou úlohu odpovědně a
zastoupení domácího Panenského Týnce, Černčic,
Chožova, Koštic, Orasic, Počedělic, Třtěna, Veltěž,
Žerotína a partnerského Leubsdorfu bojovala s plným
nasazením. Přihlížející aktivně fandili, počasí hrálo s námi,
takže celková atmosféra úžasná!
V mimořádné disciplíně pro přítomné starostky a
starosty, v níž něžné pohlaví dostalo do rukou kladivo,

přímo gradovala. Zatímco se dámy vypořádaly téměř
profesionálně, u pánů bylo spíše štěstí, že miminko bylo
vycpané. Na čestném posledním místě se umístil jeden
z německých starostů, náš velký kamarád Jörg
Porstmann, který zápolíc s dupačkami a obrácenou
čepičkou prohlásil, že tohle ještě nikdy nedělal, protože
má na to doma lidi, v závěru se ale zálibně pyšnil, že to
dokázal, byť i v nastaveném čase.
Ale o tu legraci právě šlo, prima nálada, přátelství a
úsměvy dýchaly celým hřištěm a bylo velmi potěšitelné,
že nevynechaly ani samotného zakladatele Mikroregionu
Perucko pana Josefa Vilhelma, který po delší nemoci také
mezi nás přišel a očividně mezi námi pookřál.
I závěrečný ceremoniál a vyhlášení vítězů bylo pěkně
připravené, vítězná družstva Třtěna, Panenského Týnce a
Počedělic se radovala z dosažených bodů i pěkných cen,
ale s nimi i úplně všichni, protože každý, kdo přišel, vyhrál
nádherně prožitý den!
Děkujeme Panenskému Týnci, děkujeme Mikroregionu
Perucko.
Text: Brigita Janovská
Foto: Miloš Vejražka
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Třicátá léta
Naše první republika v této době
pokračovala plných dvacet let, až v roce
1938 nastával zlom, když Adolf Hitler
násilně k 1. říjnu 1938 zabral území
Sudety a další místa dlouhodobě obsazená
Němci. Toho úplný konec nastal 15. března
1939,
když
nás
Německo
zabralo
a
rozdělilo na Protektorát Čechy a Morava
a samostatné Slovensko.
Roku 1933 Obecní úřad Panenský
Týnec založil na návsi dva parčíky po
obou stranách kostela. Hlavní práce
prováděl strážník František Robek, včetně
nízkého oplocení na dřevěných kůlech
silným drátem. Před tím na těch místech
u četnické stanice čp. 33 po válce byly
vysazeny dvě lípy T. G. Masaryka a
Svobody. Ještě v roce 1934 zasazena třetí
lípa
Antonína
Švehly,
již
v nově
upraveném parku.
Dne 1. 1. 1934 Němec Walter Mai
v opuštěných budovách pivovaru zavedl
výrobu mýdla, tzv. mýdlárnu (mýdlo zn.
IVO). Za války 1939 – 1940 bylo veškeré
vyrobené mýdlo určeno německému vojsku na
frontě.
Koncem roku 1934 byl schválen
Obecnímu úřadu Panenský Týnec předložený
Projekt stavby nové školy, později čp.
166. Výstavba školy byla dokončena
v letech 1936 – 1937.
V létech 1934 a 1935 zemřeli dva
zasloužilí členové Sokola: dne 13. května
starosta Václav Šedivý ve věku 44 let
(zápal plic), dne 15. 8. 1935 lékař MUDr.
Otakar Tichý ve věku 69 let (delší
nemoc).
Na
jaře
1938
provedena
velká
úprava,
snížení
státní
silnice
od
sokolovny k Dolejší hospodě, snížení o
140 cm, prováděla betonárka Bezdíček čp.
31 (na dvoře hospody). Ještě přes obec po
jedné straně betonárna prováděla nižší
betonový taras po jedné straně silnice,
od Vejražky čp. 46 k Derflerovi to byl
vysoký taras asi 2 m.

Zpětně záznam, že v roce 1933 bylo
zrušeno dávné malé fotbalové hřiště před
panskou zahradou a náhradou obecní úřad
poskytl pozemky na pěkné velké hřiště na
stráni pod názvem „Za Ovčínem“. Téhož
roku
Třicátá léta pro Tejnici měla pro
občany mnoha zvyklostí, které byly po 15.
březnu 1939 Němci zakazovány. Předně
vyvěšování státní vlajky k 28. říjnu a
další slavení, také v katolické církvi
mnoho
zvyklostí
ubylo.
Jedno
z největších bylo, že dřívější svatby
novomanželů končily v roce 1948, kdy
koncem dubna moje sestra Marie měla
svatbu
v kostele
jako
jedna
z posledních. Nu a potom už to byly
přirozené změny, které přináší každá
doba, všechno se mění.
Válku 1939 – 1945 jsme těžko
přežívali. Po vypálení obce Lidice r.
1942 byl v P. T. gestapáky zatčen
zaměstnanec
ČSD
Jan
Kašpar,
jeden
z ochotnických
režisérů.
Skončil
v koncentráku Mathausen a po hrozných
útrapách
zemřel.
K dalším
usmrcením
došlo 5. května 1945 při obraně Bitinska
ve Vrbně, kde byli Němci zastřeleni dva
týnečtí mladí občané PhDr. Bohumír
Krasenský a student Josef Dlouhý a ještě
další. J. Pavlátka z čp. 83 byl toho času
zastřelen
při
odhalování
muničního
skladu v lesích u Hvížďalky.
Potom následovalo krásné tříleté
období po válce 1945, až od února 1948
přicházely mnohé změny. Z těch zdárných
to byla snad jediná státní akce a to
v zemědělství
–
HTÚP
(Hospodářskotechnická úprava pozemků). Ale další
politické změny byly horší, příkladně
v zemědělství, také v ostatním životě
našeho národa.

Text: Václav Šedivý
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Fotbal: rozpis a výsledky

Začátkem nové fotbalové sezony se rozeběhly také
tréninky naší fotbalové přípravky. Trenérům Štěpánovi
s Honzou i jejich pomocníkům přejeme pevné nervy a
dětem mnoho sportovních úspěchů.

MEMORIÁL JOSEFA KRAHULÍKA
V pátek 26. srpna 2016 se v Penzionu na Pile
uskutečnil vzpomínkový turnaj v křížovém
mariáši Josefa Krahulíka.Této akce se
zúčastnilo 16 místních borců, z nichž vzešly
pomyslné stupně vítězů v pořadí: 3. místo
Ladislav Kuchařík nejstarší, druhé místo obsadil

Václav Ohem st. a vítězem se stal Jaroslav
Korous. Všem zúčastněným děkujeme za
důstojnou vzpomínku.
Dále držíme palce naší mariášnické výpravě
mířící koncem září na tradiční turnaj do
Chorvatska.
Stránku připravili: Jiří Čížek a Miloš Vejražka

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: Lenka Slezáková

Vaše názory a příspěvky zasílejte na asistentka@panenskytynec.cz nebo zanechte na Úřadě městyse.
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