INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Červen 2017

Příjemné červnové dny milí spoluobčané,

Slovo starosty

Jaro na nás poněkud zapomnělo a po dlouhé zimě přišlo najednou léto. Předchozí měsíce byly plné nejen
společenských akcí, ale bylo to také období úklidu a obnovy po dlouhém zimním období.

venkovská škola má předpoklady
nabídnout
lidem
možnosti
vzdělávání i pro společenské
setkávání. Po dohodě a ve spolupráci
Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi městyse
dán
se byl
zřizovatelem
může
škola
Hlavním úkolem bylo dostát
poskytnout
své
prostory
v odpoledních
nebo
večerních
předvolebním slibům, což se dle
hodinách zájemcům o kurzy
mého soudu podařilo a určitě není
jazykové, počítačové, nebo keramiku
za
či různé sportovní vyžití. Nabídka
takových aktivit stmelí občany a
nabídne nové možnosti využití
volného času. Škola by se tak
otevřela veřejnosti ještě více.
Tak jako jsem přemýšlel, jaký další
význam může mít škola pro naši
Kresba Bohumila Ullrycha z roku 1932 umístěná v Galerii hl. města Prahy
obec, lze se také ptát, jaký má
Také my jsme se pustili do úklidu našeho městyse. Proběhl svoz objemného a
význam obec pro školu. Městys je
nebezpečného odpadu. Nabídli jsme Vám likvidaci elektroodpadu, kdy byla
kromě
financování
provozu
obec prostředníkem mezi Vámi a společností Rema. Ta elektroodpad likviduje
důležitým místem poznání a
zdarma. Akce sklidila velký úspěch a zájem o takový způsob likvidace stále
získávání zkušeností pro žáky.
trvá. V této souvislosti musíme nastavit pravidla takového sběru. O
Prostředí našeho městyse má sloužit
podrobnostech budete informováni na úřední desce a webových stránkách
jako venkovní učebna. Žáci by měli
městyse.
poznat místní prostředí, historii, ale i
Chtěl bych Vám poděkovat za trpělivost při rekonstrukci úseku silnice I/7.
naše problémy.
Jsem rád, že je to za námi a že jsme to také díky spolupráci s ŘSD,
Přál bych škole k jejímu výročí, aby
zhotovitelem, krajem i policií zvládli a přežili ve zdraví.
24. 6. oslaví naše škola výročí 80 let od otevření nové školní budovy. Oslavy
byl Panenský Týnec pro její žáky tou
to budou jistě povedené. Několik generací se setká v místě, na které mají
nejlepší učebnou.
mnoho vzpomínek. Připomenou si pěkné zážitky i ty horší, kdy se potili před
A Vám přeji mnoho pohodových
dále.
Co nebo
se týká
odkanalizování,
tabulí
byli
káráni za různé lumpárny. Školu i školku máme moc pěknou.
slunečných
dnů
v nastávajícím
Přemýšlel jsem ale, jak největší obecní objekt využít ještě lépe. Naše
letním období.
venkovská škola má
Bc. Jiří Čížek, starosta

Aktuálně

Ze zastupitelstva



K zápisu do ZŠ přišlo
20 dětí, z toho jich
bylo 17 přijato



Mateřská škola
přivítá v září 19
nových dětí



Proběhla brigáda na
dětském hřišti



Kanalizace:

Druhé
zasedání
Zastupitelstva
městyse Panenský Týnec se konalo
dne 28. 3. 2017. Zastupitelé schválili
příspěvky na podporu sportovní,
kulturní a spolkové činnosti
v celkové výši 139. 500 Kč. Další body
zasedání se týkaly především
projednání hospodaření městyse a
jeho příspěvkových organizací.
Zastupitelé schválili přebytkový
rozpočet s celkovými příjmy 7 957
tis. Kč a celkovými výdaji 7 924 tis.
Kč. Přebytek tedy činí 33 tis. Kč.
Příjmy jsou z větší části tvořeny
daněmi. Dalšími příjmy jsou příjmy
z nájmů, z třídění odpadů nebo ze
svateb. Výdaje tvoří z větší části
výdaje

Změna PRVKÚK: máme
doloženy všechny
potřebné dokumenty,
výpočty, tabulky. Čeká
na schválení
zastupitelstvem ÚK.
Územní rozhodnutí
vydáno dne 12. 6. 2017
Žádost o dotaci
zaregistrována 2. 6.
2017 v systému IKSP
2014+
 Mikroregion Perucko
V pátek 9. 6. 2017
pořádala ZŠ Peruc
dětský mezinárodní den
5. srpna se uskuteční
vesnické hry
mikroregionu Perucko

výdaje za činnost místní samosprávy.
Zastupitelé rozhodli o přidělení
finančních prostředků pro příspěvkové
organizace městyse. Příspěvek ve výši
1.050.000 Kč pro základní školu a
příspěvek ve výši 450 tisíc korun pro
mateřskou školu. Tyto výdaje jsou však
z téměř 2/3 hrazeny z daňových příjmů,
které nám stát poskytuje právě na
základě provozu obou škol.
V rozpočtu se objevují i zamýšlené
investice. S pomocí dotace bude
částečně opravena hřbitovní zeď.
Příští veřejné zasedání se Zastupitelstva
městyse se bude konat v úterý 13. 6.
2017.
Text: Lenka Slezáková

Udržování pořádku v blízkosti kontejnerů
V poslední
době
se
setkáváme
s nedostatky při třídění odpadu a to
zejména u kontejnerů na plasty
umístěných u pošty i u sokolovny. I
přesto, že byla jedna nádoba přidána,
jsou kontejnery stále přeplněny.
Upozorňujeme na to, že není možné
odkládat odpad (byť se jedná o odpad,
který do příslušné nádoby patří) volně
vedle kontejnerů. Jistě nejen my na
úřadě jsme nespokojeni s nepořádkem,
který se u jednotlivých nádob vyskytuje.
Výsyp nádob neprobíhá ze dne na den,
proto je-l

proto je-li kontejner plný, odneste si
odpad zpět domů a počkejte, až bude
kontejner vysypán. Chtěli bychom
apelovat na všechny občany, aby svůj
odpad vynášeli průběžně. Mnoho
prostoru v kontejneru lze získat také
sešlapáním PET lahví, rozřezáním
kartonů atd. Tímto vás žádáme, abyste
udržovali okolo kontejnerů pořádek.
My se pokusíme zajistit, aby nádoby
sloužily přednostně občanům městyse.
Text: Lenka Slezáková

Životní jubilea občanů
Jubileum 60 let oslavili:
Marta Krupičková
Vladimír Kučera
Jubileum 70 let oslavil:
Ladislav Kuchařík
Jubileum 80 let oslavila:
Zdeňka Bechyňská
Přejeme k životnímu výročí
hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let života.

V II. čtvrtletí proběhlo vítání
občánků. Přivítáni byli:
Miroslav Přibyl
Tomáš Kyzlík

V I. čtvrtletí 2017 nás opustila:
Jaroslava Suchá

Adléta Kučerová
Nové občánky vítáme a přejeme
jim šťastný život plný radosti.

Městys Panenský Týnec
vyjadřuje upřímnou soustrast
všem pozůstalým.

Text: Miluše Slanařová
Text: Miluše Slanařová
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Projekt kanalizace a ČOV
Obce Panenský Týnec a Žerotín řadu let řeší otázku odkanalizování obcí. Předešlá zastupitelstva obcí,
stejně jako to současné, zvažovala všechna pro a proti této po všech stránkách náročné investice.
Současná vedení obcí se setkávala s odborníky, zástupci veřejné správy i s těmi, kteří si zkušenost s
výstavbou a provozem kanalizace již zažili. Na základě těchto informací se rozhodla do této investice
pustit, a to s vědomím, že se jedná o rozhodnutí strategické, které zásadně a dlouhodobě ovlivní dění
v našich obcích.
Vzhledem k těmto skutečnostem budou na webových stránkách www.panenskytynec.cz záložka DSO P.
Týnec a Žerotín postupně uveřejňovány všechny aktuálně dostupné informace.
Zastupitelstva obcí věří, že kvalitní informovanost občanů o pravděpodobně historicky největší investiční
akci v obci, je nezbytným předpokladem k její zdárné realizaci a potřebné spolupráci občanů Panenského
Týnce a Žerotína.

Hlavní důvody pro realizaci projektu " Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu
kanalizace a ČOV EO 600" jsou následující:










odkanalizováním obce uděláme další krok ke zlepšení životního prostředí, ve kterém žijeme
ušetříme občanům značné náklady na vyvážení fekálií na okolní čistírny, nebo za vybudování
domácí čistírny odpadních vod. Jiný způsob likvidace odpadních vod není již dnes povolen (naše
obce mají výjimku do roku 2019)
staneme se obcí se standardní občanskou vybaveností (vodovod, kanalizace, plynofikace);
v neposlední řadě jsou zde důvody zákonné. Zákon o vodách číslo 254/2001 Sb. v případě, že
odpadní vody vypouštíme do dešťové kanalizace, do potoka nebo přímo do země pomocí trativodu,
nebo zasakovací jámy a podobně, stanovuje:
 každé vypouštění odpadních vod do vod povrchových, nebo podzemních musí být
povoleno
 kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen
zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich
vypouštění;
 přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod nelze povolit;
 pokuta za nedovolené vypouštění odpadních nebo důlních vod se stanoví ve výši od
10.000 Kč do 10 000 000 Kč.
Pokud se obci podaří získat finanční prostředky a vybudovat kanalizaci na základě zákona číslo
274/2001 Sb., o kanalizacích a vodovodech, obecní úřad v přenesené působnosti svým
rozhodnutím uloží vlastníkům stavebních pozemků nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou
vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
Dotační programové období 2014-2020 je s největší pravděpodobností posledním, ve kterém
bude možno čerpat dotace na výstavbu kanalizace.

Věříme, že ve většině případů připojení na kanalizaci občané uvítají, neboť je oprostí od velkých starostí,
které by je čekaly při jiné likvidaci fekálií, kterou bude nutné nejpozději od konce roku 2019 řádně vykázat
a doložit. A řádně vykázat lze pouze dvěma způsoby. Buď domácí čistírnou, nebo dokladem o likvidaci
fekálií na čistírně odpadních vod s vykázáním množství likvidovaných fekálií, které musí přibližně
odpovídat množství odebrané vody z místního vodovodu. Na druhou stranu je pravdou, že použití
kanalizace zatíží domácí rozpočty o tak zvané stočné, jehož výše bude závislá od provozních nákladů
čistírny odpadních vod. Důležité je to, že naše sdružení, jako provozovatel bude samo určovat cenu
stočného. Lze tak předpokládat, že jeho výše se bude pohybovat v rozsahu od 30 do 35 korun na kubický
metr. To je výrazně méně, než u provozovatele externího.
Text: Bc. Jiří Čížek
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Informace o revizi stromů
Vzrostlé letité stromy v parku jsou ozdobou našeho turisty vyhledávaného areálu. Abychom je uchovali a mohli se
jimi pyšnit i nadále, je potřeba jim poskytnout odpovídající péči. Kontaktoval jsem proto autorizovaného arboristu,
který nám pomohl s revizí stromů v parku a s plánem jejich údržby. Z hlediska bezpečnosti jsem zeleň rozdělil do
oblastí podle toho, jak často se pod stromy pohybují lidé. Nejdříve jsme posoudili park u chrámu, poté bude
následovat park na návsi a poté ostatní zeleň v zastavěném území městyse.
U chrámu bylo hodnoceno 51 dřevin. Hodnoceny byly následující parametry: fyziologické stáří dřevin, fyziologická
vitalita, zdravotní stav, perspektiva, provozní bezpečnost a návrh zásahu a jeho naléhavost. Provozní bezpečnost a
naléhavost zásahu byly pro mne rozhodující. Stromy byly rozděleny do skupin podle naléhavosti, viz tabulka.
0 – akutní zásah – jedná se o dřeviny v havarijním stavu,
jejich ošetření nebo kácení je nutné realizovat IHNED, hrozí
nebezpečí z prodlení.
1 – naléhavý zásah – jedná se o stromy v kritickém stavu,
jejichž ošetření je třeba realizovat v první etapě prací,
stromy na nejvíce exponovaných místech.
2 – středně naléhavý zásah – patří sem stromy, v jejichž
okolí je provozní bezpečnost v současnosti zhoršená, jejich
ošetření nebo kácení lze provést v druhé etapě prací
3 – málo naléhavý zásah – stromy, které budou vyžadovat
ošetření v horizontu do 5 let, stromy na okrajových
lokalitách
Nejakutnější, tedy 0 již byly ošetřeny. I takové
stromy se dají zachránit. Příkladem je lípa na
dětském hřišti. Její koruna byla zmenšena o více než
50% objemu. Přesto strom zůstává krásný,
majestátní a jeho životnost se prodloužila o mnoho
desítek let.

Rekonstrukce kostela
Další etapa se věnuje
rekonstrukci
sanktusky
kostela, především opravě
dřevěných prvků. Po
dokončení oprav bude
opláštěna
měděným
plechem. Mezi práce patří
také odborná demontáž
věžních hodin. To je
příležitost
pro
jejich
rekonstrukci.

Zvon po první fázi čištění
Text a foto: Bc. Jiří Čížek
Text a foto: Bc. Jiří Čížek
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Z našich škol
Běloruští učitelé se k nám přijeli inspirovat
Další skupina běloruských kolegů, učitelů základních a
středních škol, strávila 28. března celý den v naší škole.
Navštívili některé hodiny výuky, zajímali se o učební
materiály i metody učení. I pro naše děti a učitele je
zajímavé porovnání odlišností školských systémů
v různých zemích. Těší nás, že zatímco v loňském roce
mělo jít o ojedinělé setkání, nyní jsme se již dohodli na
dlouhodobé a pravidelné spolupráci. Děti z naší školy
projevily zájem dopisovat si anglicky s dětmi
běloruskými.

Text: Jana Rumlová – ředitelka ZŠ
Foto: ZŠ Panenský Týnec

Týden angličtiny s rodilým mluvčím
Jak ztratit zábrany mluvit cizím jazykem? Jak se
zbavit strachu, že se nedomluvím? Nejlepší způsob
je skočit do vody a plavat.
Tuto cestu zvolili i žáci naší školy. Čtyřicet dětí
využilo možnost strávit tři hodiny denně po dobu
jednoho týdne s rodilým mluvčím. Tím byl
Američan z Jižní Karolíny Matthew Lee. Matt
rozptýlil obavy dětí hned první den. Velmi
přirozeně a rychle s nimi navázal kontakt. S velikou
energií, zápalem a nasazením pomohl dětem
rozvíjet slovní zásobu a schopnost vyjadřování.

Text a foto: ZŠ Panenský Týnec

Děti z MŠ cestovaly za pokladem i do ZOO
Ani žáci z Mateřské školy nebyli ochuzeni o zážitky,
které na ně v průběhu školního roku čekaly. Jarní
počasí přímo vybízí k výletům, a tak žáčci vyrazili
v doprovodu svých učitelek do ZOO v Ústí nad Labem.
Svátek všech dětí oslavili v mateřské škole „Cestou za
pokladem“ a s kytarovým virtuózem Lubomírem
Hrdličkou si děti užily dopoledne plné písniček z filmů a
pohádek.
V úterý 20. června navštíví školku Krejčík Honza, který
se rozloučí s budoucími předškoláky.

Text: Lenka Slezáková, foto: MŠ Panenský Týnec
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Ze společenského života
Kulturních zážitků a společenského dění nám jaro
přineslo, na rozdíl od hezkého počasí, opravdu hojně.
Nasazení všech organizací a spolků při přípravách
jednotlivých akcí je obdivuhodné, za což jim patří velký
dík. A nyní přinášíme malou rekapitulaci kulturních
událostí uplynulého čtvrtletí.

Hudební fanoušky jistě potěšil festiválek Retejn mini, na
němž jsme přivítali tři rockové kapely (Merry B, Staré pušky
a Refreš) a který našel své útočiště v sokolovně. Milovníci
rocku si mohli vychutnat skvělou atmosféru, která
panovala až do ranních hodin.

Komunita Tejnecko navázala na zimní plesovou
sezonu a svou aktivitu nastartovala maškarním
plesem pro dospělé. Stejně jako loni se sešlo na 100
masek většinou doma vyráběných. Novinkou plesu
byla nejen tombola, ale především možnost nechat se
profesionálně vyfotografovat a na místě si zakoupit
povedené foto momentky.

Květen nás a celou vesnici zastihl v prvomájovém retro
průvodu, při němž jsme mohli zavzpomínat na časy dávno
minulé. Průvod se seřadil ve 14 hodin u kostela a pomalým
krokem prošel téměř celou obcí. Z počtu zúčastněných
usuzujeme, že se této nové akci daří a proto bychom v této
tradici rádi pokračovali i v příštích letech.

V pátek 28. dubna si děti z mateřské školy užívaly
čarodějnické radovánky, které se letos kvůli nepřízni
počasí konaly přímo v budově školky. Zde čekalo na
žáčky dopoledne plné soutěží a her.
Poslední
dubnovou neděli
neděli se pak
konalo pálení čarodějnic
pro občany městyse. Před
zapálením hranice děti
soutěžily
v několika
disciplínách, mezi nimiž
nechyběl
slalom
na
koštěti nebo přechod po
ztrouchnivělé lávce
lávce přes
přessmrdutý močál. V 18:30 byla
smrdutý vatra s čarodějnicí. Věříme, že si všichni celý
zapálena
den pěkně užili a těšíme se na příští ročník.

Májové posezení, které se letos přesunulo od sokolovny
na dětské hřiště u chrámu, připadlo na sobotu 20. května.
U tónů lidovek Rudy Rytiny jsme si užili pohodu u dobrého
jídla a sladkostí od našich pekařek. Nezapomnělo se ani na
děti, které se mohly opět povozit v koňských sedlech.

Texty a foto na stránce: Miloš Vejražka
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Sobotní krásné ráno 25. 5. loď byla dobře vybavena a její zázemí, tedy
2017, přistavený autobus firmy podpalubí, nám nabídlo plný servis. Při příjezdu do
Autodoprava Ohem, čtyřicet ZOO jsme si ještě vystáli trochu větší frontičku na
pět zájemců, tak to byl začátek vstupenky do ZOO, ale vše dobře dopadlo a my
našeho zájezdu do pražské jsme mohli naplnit hlavní část našeho zájezdu a
ZOO.
v klidu si prohlédnout nově budovanou ZOO.
Na základě činnosti místní Projeli jsme se vláčkem, někteří využili nabídky
pobočky ČČK Panenský Týnec lanové dráhy a taktéž jsme využili gastronomické
byl uskutečněn zájezd pro děti nabídky v místních restauračních provozovnách.
a jejich doprovod do pražské Z ohlasů účastníků je zjevné, že se zájezd líbil, děti
ZOO
s doplňkem,
který spospokojené
spočíval v plavbě motorovou
lodí po Vltavě s cílovou stanicí
ZOO Troja. Doplňkem bylo i
trochu zmatku ze strany
přepravce lodní dopravy, který
tak trochu opomenul velký
zájem o plavbu, a tak jsme
museli trochu improvizovat a
podřídit
se
požadavku
přepravce a jeli jsme náhradní
lodí, což nikterak neovlivnilo
náš program. Naše náhradní
loď byla dobře vybavena a její
Na své si přišli i milovníci country, kteří se sešli 15.
zázemí,
dubna na Country bálu v Penzionu na Pile. K tanci
a poslechu hráli Stopaři. Příznivci trampských písní
a pohodové atmosféry praskajícího dřeva
z táborového ohně si jistě nenechají ujít potlach,
který se bude konat v sobotu 17. června u
Hladíkova rybníka.

byly spokojené, maminky a
babičky
odlehčily
svým
peněženkám za různé pamlsky
a dárečky pro své ratolesti.
V pozdních
odpoledních
hodinách jsme se v pořádku
vrátili domů a teď už jenom
vzpomínáme na hezky prožitý
den.
Chtěla bych touto cestou
poděkovat autodopravě Ohem
a hlavně panu řidiči Martinovi
Cimrmanovi, který s námi tuto
cestu absolvoval a který byl
velmi vstřícný a ochotný. Už se
těšíme na další společný zájezd.
Předsedkyně pobočky ČČK
Panenský Týnec Renata Bártová

Text a foto: Renata Bártová

Text: Lenka Slezáková

Pozvánka na příští akce
17. 6.
24. 6.
24. 6.
22. 7.
27. 8.
2. 9.
30. 9.
28. 10.

Trampský potlach
80 let výročí nové budovy školy
Country zábava
II. ročník RETEJN MULTY-KULTY festu
Opékání buřtů
III. Guláš paráda – rozlučka s prázdninami
Lounská třináctka
IV. lampionový průvod
Text: Lenka Slezáková
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Sport
Hokej
Naši hokejisté opět předvedli excelentní výkon. Při přípravném
zápase ve Velkých Popovicích zdolali svého soupeře HC Volvo 12:2.
Našim borcům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci

Fotbal
10. 6. odehráli naši fotbalisté zápas, ve kterém porazili Staňkovice
3:2 a v tabulce jim patří 4. místo. Poslední utkání sezony se odehraje
ve Vrbně. Přejeme našim fotbalistům do dalších zápasů mnoho
úspěchů.

Text: Lenka Slezáková, foto: M. Hefner

U seníku opět soutěžily traktory
V sobotu 10. června se uskutečnil již třetí ročník traktoriády,
které se zúčastnilo 20 traktorů různých velikostí a výkonů.
Soutěžilo se v několika kategoriích – tovární traktory – zde se
na prvním místě umístil Petr Šprynar, na druhém místě
Zbyněk Šleichert a třetí místo obsadil Jaroslav Korous,
v kategorii traktory domácí výroby obsadili stupně vítězů
Václav Svátek, Pavel Čipera a Martin Korous. Poslední
disciplínou bylo couvání s vlekem do garáže. Nejlépe couval
Petr Šebesta, za ním následovali Filip Kotous a Václav Srb.

Text: Lenka Slezáková
Foto: www.traktoriada.net

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.
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
Panenský Týnec. Tisk: Úřad městyse Panenský Týnec. Kontakt: asistenka@panenskytynec.cz, 415 624 129. Redakční rada: Bc. Jiří Čížek, Pavel Buk, Gabriela Benešová.
Grafická úprava: Lenka Slezáková. Zapsán do evidence periodického tisku s číslem evidenčním MK ČR E 21672.

