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Pro občany městyse výtisk zdarma

Září 2017

Slovo starosty
Vážení čtenáři, milí spoluobčané,

zdravím Vás prostřednictvím našeho, tentokrát podzimního zpravodaje.
Září, přestože je již ve druhé polovině roku, je pro mnohé zároveň synonymem začátku. A do každého začátku je
třeba vykročit pravou nohou. Proto přeji všem, kteří zažívají něco nového hodně štěstí. Prázdniny a léto jsou za
námi a nuda opravdu nebyla. Ohlédnutí za nimi najdete na dalších stranách, převážně ve společenské rubrice.

Co se týká činnosti úřadu a zastupitelstva, je nejaktuálnějším tématem situace ohledně areálu pivovaru.
Osobně
jsem velmi
rádjak
a také
si velice
že mi
jako
starostovi
městyse
byl dán
Připravujeme
řešení,
zachránit
pro vážím
městystoho,
bytovou
část
a zároveň
zachovat
možnost
využít skladové prostory
Hlavním
úkolem
bylo opomenout
dostát
pro podnikání.
Nemohu
ani kanalizaci a ČOV. Tam jsme nejdále v historii Panenského Týnce, kdy
předvolebním
se dle a vše směřuje k přihlášení se do výzvy Ministerstva životního prostředí č. 71,
máme vydánoslibům,
stavebnícož
povolení,
mého
soudu
podařilo
a
určitě
není října. Za zmínku stojí také rekord v počtu svatebních obřadů, který se přiblížil
která bude vyhlášena ve 2. polovině
za
stovce a ještě není konec.
Ještě bych se s vámi rád podělil o dva zážitky z léta. Měl
jsem možnost pohovořit s panem Thomasem Tuscany,
který přijel z Rakouska. Prohlédl si hřbitov i areál parku.
Ukázal jsem mu projekty z našeho archivu, které se týkaly
zámku a hrobky. Panenský Týnec se mu moc líbil. V červenci
jsem v chorvatské Kraljevici navštívil paní Martu Baić,
rozenou Hübschmannovou, rodačku z naší obce. Využil
jsem své cesty, abych jí popřál ke krásným osmdesátým
pátým narozeninám. Strávili jsme spolu velmi příjemné
odpoledne nad fotografiemi, vyprávěním o současnosti i
minulosti Týnce a okolí. Mimochodem všechny, kteří si na
ni pamatují, srdečně pozdravuje.

Já Vám všem přeji klidný a snad ještě alespoň trochu
slunečný podzim.

dále. Co se týká odkanalizování,

Bc. Jiří Čížek, starosta

Ze zastupitelstva

Aktuálně
·

Zastupitelé schválili
používání DRONŮ
v celém areálu chrámu
pouze na povolení
městyse

·

Od 25. září probíhá
oprava propusti na
rozcestí cest k Ovčínu a u
topolů

·

Byly opraveny cesty
k čerpací stanici a za
Humny

·

Od 8. 10. do 13. 10. bude
v chrámu a přilehlém
parku probíhat filmové
natáčení – z těchto
důvodů bude částečně
omezen přístup do
chrámu

Třetí zasedání zastupitelstva
městyse se uskutečnilo v úterý 13.
6. 2017. Zastupitelé se sešli, aby
schválili spolufinancování dotace
na opravu hřbitovní zdi ve výši
30% celkových nákladů projektu.
Dále byly schváleny účetní závěrky
školy, školky a městyse. V dalším
bodě
členové
zastupitelstva
schválili závěrečný účet městyse
vč. Zprávy o výsledku hospodaření
městyse za rok 2016.
Rovněž
byla
odsouhlasena
smlouva o zřízení věcného
břemene se společností ČEZ
distribuce či čerpání investičního
fondu Základní školy za účelem
nákupu průmyslové myčky nádobí
do školní kuchyně.
Čtvrté zasedání zastupitelstva se

konalo 6. září. Zastupitelé schválili
mimo jiné zhotovitele opravy
hřbitovní zdi, výjimky z počtu žáků
ve třídách MŠ a ZŠ, smlouvy o
zřízení
inženýrských
sítí
souvisejících s dostavbou dálnice
D7, rozpočtová opatření či schválili
změnu návštěvního řádu chrámu.
V dalších bodech zasedání byli
zastupitelé informováni o podání
žádosti o dotaci na víceúčelové
hřiště s umělým povrchem pro
míčové sporty s využitím pro
výuku tělesné výchovy i veřejnost.
V posledním bodě zastupitelé
projednávali nevyhovující stav
některých
budov
v areálu
bývalého pivovaru.
Text: Lenka Slezáková

Stavba dálnice D7
Ve středu 13. září proběhlo v zasedací místnosti Městského úřadu v Lounech pravidelné informování zástupců
samospráv o postupu prací na dostavbě dálnice D7. Realizační tým koordinátorů dostavby D7 z Ředitelství silnic
a dálnic ČR představil přítomným stupně projektové přípravy jednotlivých úseků a postupy pro zajištění
potřebných povolení v oblasti životního prostředí – především hodnocení vlivu záměru na životní prostředí
(proces EIA) a zajištění výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů.
Příprava úseku u Panenského Týnce je v současné době nejdále, probíhá majetkoprávní vypořádání. Je zde
vykoupeno již 63% pozemků pod budoucí komunikací D7. ŘSD nadále jedná s vlastníky pozemků o jejich výkupu,
ovšem u vlastníků, kteří v 90 denní lhůtě nereagovali na výzvu k majetkoprávnímu vypořádání, byl zahájen
vyvlastňovací proces. Pokud vlastníci zahájí jednání o prodeji s ŘSD může být proces vyvlastnění zastaven a
vlastník dostane nabízený násobek odhadní ceny pozemku.
Podle stanoveného časového harmonogramu je předpokládané zahájení stavby obchvatu Panenského Týnce na
konci roku 2018.
Text: Lenka Slezáková

Životní jubilea občanů
Jubileum 50 let oslavili:
Jana Korousová

Věra Dlouhá ml.

Jubileum 60 let oslavil:
Miroslav Hefner

Jubileum 70 let oslavili:
Marie Veselá
Václav Veselý
Božena Filipová

Jubileum 80 let oslavila:
Marie Bulandrová

Přejeme k životnímu výročí hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
Text: Miluše Slanařová
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Téma odpady
Vážení čtenáři, odpadové hospodářství a nakládání s odpady je
téma, na které bych se rád v tomto vydání našeho zpravodaje
zaměřil. Ti z Vás, kteří se zúčastnili některého z posledních
zasedání zastupitelstva, dobře vědí, že je likvidace odpadů
věrným tématem jednání. Nejsnadnější cesta, jak udržet
rodinné výdaje za komunální odpad na přijatelné úrovni, je
třídění odpadu. V obci máme dvě tzv. sběrová hnízda na sklo,
papír, plast atd. Toto množství by mělo dostatečně pokrýt
potřebu obce. Není ale tomu vždy tak, což většina z vás poznala,
když přišla k přeplněným nádobám, kde jejich okolí připomínalo
v době těsně před vyvezením spíše skládku. Nemáme mnoho
možností sběrná místa rozšiřovat. Musíme se tedy snažit, aby

Věděli jste, že:
Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme!
V roce 2016:
Vytřídil každý Čech průměrně 44,8 kg
odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové
kartony)
- 72% obyvatel ČR aktivně třídilo odpady
- Bylo 77% obalů využito a recyklováno
-

sběrná místa sloužila především nám a až následně občanům z okolí. V létě jsme odhalili jednoho původce
nepořádku v kontejnerech a jejich okolí. Po intervenci pana starosty ze Žerotína se nám podařilo situaci zlepšit.
Také Vás bych chtěl poprosit, abyste v situaci, kdy jsou kontejnery plné, odložili vynesení odpadu až po jejich
vyvezení. Pracovníci svozové firmy již odpad z okolí kontejnerů nenakládají. Pro městys je vaše třídění velkým
přínosem, protože se část nákladů vrací. Na jednom ze školení jsem se dozvěděl, že obec získá také odměnu za
to, když občané odvezou například železo do sběrných surovin. Potom stačí, pokud si váš doklad o odevzdání
okopírujeme a zaneseme do čtvrtletního hlášení.
Systém EKO-KOM je postaven na úzké spolupráci s obcemi, kterým hradí náklady spojené se sběrem obalových
odpadů. Odměny se vypočítávají na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství, druzích a způsobech
nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů, které obce AOS zasílají. Výše odměn je pak závislá
zejména na množství vytříděných odpadů, roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat
náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů.

Ačkoliv se to nezdá, není na tom Panenský Týnec, co se třídění plastů týká, zrovna nejlépe.
Text: Bc. Jiří Čížek

TEJNICKÝ ZPRAVODAJ ● VYDÁNÍ 3/2017 ● STRANA 3/8

Z našich škol
Skončily prázdniny, škola začala
Goodbye, prázdniny! Byly jste příjemné, slunečné,
dobrodružné…, ale všechno jednou končí.
V pondělí 4. září 2017 jsme plni očekávání vstoupili do
nového školního roku. Prvňáčci přišli se svými rodiči,
prarodiči a sourozenci, mnozí svírali v náruči veliké
kornouty plné dobrot, na zádech aktovky zářící
novotou. Někteří trošku s obavami, všichni se
zvědavostí v očích, co se bude v té „velké“ škole dít.
Ještě před vstupem do školní budovy jsme se všichni
sešli na zahradě, kde nás – žáky, rodiče, učitele a
provozní zaměstnance školy přivítala paní ředitelka
Jana Rumlová a pan starosta Jiří Čížek.
Prvňáčky čekal velký zážitek – křest! Jejich úkolem bylo proběhnout pod vodní sprškou, kterou obstarala nová
dřevěná dominanta zahrady – socha žáby chrlící vodu, z dílny sochaře Pavla Lakomého. Všichni do jednoho to
zvládli na jedničku. Nejen prvňáčci, ale i noví žáci přicházející do vyšších ročníků (nikdy za posledních 6 let nepřibylo
tolik nových žáků). „Pokřtěny“ byly i čtyři nové posily pedagogického sboru.
Po příjemné čtvrthodince na zahradě jsme se přesunuli do školní budovy. Prvňáčci se seznámili se svou paní
učitelkou, prohlédli si třídu, dostali dárky od obce, které jim předal pan starosta. Žáci vyšších ročníků ocenili čistotu
zářící třídy, dívky navíc zcela nové krásné
toalety. Kluci si budou muset počkat, dočkají se
v příštím roce.
Co říci závěrem? Máme velkou radost, že naše
škola získává renomé kvalitní školy
s přátelskou atmosférou, a to se odráží
v nebývale rostoucím počtu žáků. Pro
zajímavost trochu statistiky: v roce 2010 měla
škola 67 žáků, v letošním roce nastoupilo 109
dětí, což znamená nárůst 62,8%
Do nastávajících deseti měsíců si popřejeme
hodně elánu, neubývající energie, pevné zdraví
a pohodu.

Text a foto: ZŠ Panenský Týnec
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Ze společenského života
V sobotu 22. července se uskutečnil druhý ročník
hudebního multy-kulturního festivalu RETEJN, který
byl stejně jako v loňském roce rozdělen do dvou
souběžných částí. Krátce po 12 hodině zahájila pražská
skupina Jamaron svými tóny hlavní hudební část.
Následovala vystoupení dívčí kapely K2 z Hradce,
Jindry Kejaka či lounské skupiny FreeBirds. Ukázky ze
svého rerertoáru dále předvedli bratři Jáchymovi,
Brigita & Štěpán, Gorily v Mlze, harfistka Katarína
Ševčíková a místní kapela Refreš.
Nezapomněli jsme ani na naše nejmenší, pro které byl
připraven bohatý doprovodný program. Děti si mohly
užít projížďky na koních, zaskotačit si na skákacím
hradě nebo si vyzkoušet hudební nástroje ve školičce
U Šašků, která sklidila letos veliký úspěch. Nechybělo
ani tetování airbrush, kterým se nechávali zkrášlit
nejen děti, ale i dospělí.
Letošní novinkou je možnost objednat si profesionální
video záznam z festivalu ( f-tejnecko@sezam.cz).
Doufáme, že si všichni zúčastnění užili celý festivalový
den a nám zbývá jen poděkovat Ústeckému kraji za
finanční podporu, Penzionu na Pile a kiosku v Klášteře
za občerstvení a všem, kteří pomohli s organizací akce.
První zářijový víkend uspořádala Komunita Tejnecko třetí
ročník kotlíkové gulášparády spojené s rozloučením
s prázdninami. Zatímco si děti užívaly radovánky na
skákacím hradě či při dovednostních soutěžích, mohli
jsme pozorovat zápolení kuchařů v přípravě gulášů nad
otevřeným ohněm. Úderem desáté hodiny započala
dvacítka týmů čtyřhodinový souboj, ve kterém kuchaři
předvedli to nejlepší ze svých kulinářských dovedností. Na
konci souboje bylo předloženo před dámskou porotu 20
gulášů různých chutí.

Novinka letošního ročníku umožnila hlasování
návštěvníkům gulášparády. U této „lidové poroty“
zvítězil guláš týmu Bobanů (L. Filip, L. Hokuf a Č.
Konopčík). Dámská porota poté určila stupně vítězů
v tomto pořadí: 3. místo Kulaté Lopaty Tomáše
Pelcmana a jeho mosteckých parťáků, 2. místo koňský
tým Vodňanských z Úherec a vítězem se stal tým
Chmelové šišky – Luďka Zelenky ze Žerotína. Cenu
poroty získal tým Borečků.
Texty a foto na stránce: Miloš Vejražka
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Ze společenského života
Krásný den všem našim příznivcům, ale i ostatním, kteří
právě čtou tyto zpravodajské informace o dění
v Panenském Týnci.
Všude po světě se říká, že opakování je matka moudrosti,
a proto i my jsme se v naší pobočce ČČK Panenský Týnec
opětovně rozhodli, že si zopakujeme již tradiční soutěž o
nejlepší a nejchutnější „mužskou pochoutku“ a tím je
pravý domácí štrúdl. Naše „ŠTRÚDLOBRANÍ“ jsme po
společné dohodě stanovili na den 30. 9. 2017 od 14:00
hodin v místní provozovně „PENZION NA PILE“. Minulé
soutěžní ročníky ukázaly, že se jedná o soutěž plnou
napětí a legrace z toho, kdo se vlastně stane vítězem a
kdo si odnese věcnou cenu a titul „ Král štrúdlu“. Nelehký
úkol má samozřejmě pětičlenná porota, která musí do
úmoru koštovat a poté spravedlivě rozhodnout o tom
nejlepším tvůrci. Soutěž je samozřejmě i výzvou pro
předcházející držitele titulu, aby svá minulá vítězství
obhájili, ale je to i nová výzva pro další soutěžící ze
širokého okolí, aby své výrobky předvedli a nechali nás tu
jejich dobrotu ochutnat. Soutěž není nijak omezena
věkem ani pohlavím, prostě kdo přijde a předloží
přihlášku ve formě šišky štrúdlu, bude zaregistrován a

řádným soutěžícím a možným vítězem.
A aby toho nebylo málo, tak naše pobočka ve snaze
zajistit další hodnotný program, a to hlavně pro zájemce
dobrého muzikálu, pořádá dne 3. 11. 2017 autobusový
zájezd do Prahy se zhlédnutím muzikálu „ČAS RŮŽÍ“
(bližší informace o počtu vstupenek a ceny zájezdu
budou vedeny na plakátcích a cestou rozhlasu městyse
Panenský Týnec). Již tradiční setkání s našimi důchodci a
jejich eventuálním doprovodem se uskuteční dne 23. 11.
2017 v Penzionu na Pile. Hudba, tanec, soutěžní zábava
je samozřejmostí, tak jako i účast člena vedení obce pro
případnou společnou diskuzi.
Zveme Vás všechny, kdo máte zájem o naší kulturní
nabídku, kterou jsme jako kolektiv pobočky ČČK pro Vás
připravili a co hlavně, těšíme se na Vás.
Předsedkyně pobočky ČČK Panenský Týnec
Renata Bártová

Text: Renata Bártová

Pozvánka na příští akce
30. 9. Dětská drakiáda
30. 9. Štrúdlobraní
21. 10. Havelská taneční zábava
28. 10. IV. Lampionový průvod
3. 11. Zájezd do divadla – Muzikál „ČAS RŮŽÍ“
11. 11. Trampská zábava
13. 11. Martinská Pěkná
23. 11. ČČK - setkání s důchodci
1. 12. Chrámová slavnost ZŠ
2. 12. Adventní jarmark v Penzionu NA PILE
24. 12. Koledy v kostele
Text: Lenka Slezáková
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4. SOKOL a ochotnický odbor
Tělocvičná jednota SOKOL P. Týnec má bohatou historii. Do roku 1920 tuto dobu
vypustím. Její založení bylo v roce 1898. Do tohoto roku mezi prvními zakladateli
byl MUDr. Otakar Tichý. Od počátku mnoho let vedl jednotu jako starosta. Funkci
přerušil v roce 1924 delším onemocněním. Z více jeho úspěchů bylo v r. 1912
vybudování sokolovny. Dodatečně v r. 1928 přistavěno přísálí, jeviště a sociální
zařízení.
Velkým dílem týneckých sokolů bylo budování pomníku padlých pod vedením
pomníkového výboru Václava Šedivého. Přípravu, postavení a odhalení provedli: Fr.
Robek, Emil Sykora, Karel Marek, Jiří Srp, Oldřich Ševíc a další pomocníci.
Slavnostní odhalení pomníku bylo 28. října 1934. Potom sokolové během roku u
pomníku stáli „čestnou stráž“. Předně o Bílou sobotu v poledne, přesně ve 12
hodin, tu stáli „dvě minuty ticha“, na návsi četníci a další lidé, kteří tu
procházeli. Každým rokem na jaře sem přicházela skupina rekrutů od vojenského
odvodu z Loun, také postávat v pozoru a pokládali velkou kytici, načež měli oslavu
při dechovce na sálu hospody u Dlouhých.
Během roku sokolové měli několik slavnostních akcí, počínaje plesem v lednu,
o Velikonocích ochotníci hráli divadlo a především v červnu cvičení, buď okrskové,
župní nebo účast na všesokolském sletu v Praze. Nejslavnější slet byl v roce 1948.
ještě o Vánocích další divadlo a konečně slavný každoroční Silvestr.
Tento výpis historie Sokola byl velmi stručný, je o tom podrobná kronika a
další zápisy. Od roku 1948 do dnešní doby stále pokračují, ale už to není tak
slavné, jako to bývalo.
Text: Václav Šedivý
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Sport
Fotbal
Fotbalisté starých gard se sešli, aby
zavzpomínali při memoriálu na pány
Houdu, Bechyňského a Krahulíka.
Zápasů
se
zúčastnily
týmy
Panenského Týnce, Zichovce a Srbče.
Naši borci skončili na třetím místě. O
výsledky ale nešlo, účastníci si přijeli
především užít radost ze hry.

Okresní přebor mužů – výsledky a zápasy okresního přeboru

V uplynulém víkendu proběhlo utkání
mužů, kteří remizovali s Vrbnem 1:1.
Žáci
podlehli
Vranému
0:8.
Zaznamenali také ale první vítězství
7:5 nad týmem z Pozdně.
Přejeme více sportovních úspěchů

Mariáš
Týnečtí milovníci mariáše
se
opět
sešli
při
memoriálu
Josefa
Krahulíka.
Akce
se
zúčastnilo 20 hráčů,
z nichž vyšlo vítězné trio
Miroslav Švarc, Petr
Kuchařík
a
Jaroslav
Korous.

Hokej
Naši hokejisté už zase trénují, aby se připravili na
soutěž, která začne v říjnu.
Tímto zvou všechny své
fanoušky, aby je přišli
podpořit.

V sobotu 11. 11. se uskuteční v sokolovně
mistrovství republiky v této hře.
Držíme našim mariášníkům palce
Texty na stránce: 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: Lenka Slezáková
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