INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Prosinec 2017

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

Slovo starosty

blíží se nejkrásnější svátky v roce, proto je mou milou povinností popřát Vám krásné a spokojené Vánoce v kruhu
rodinném a zároveň mnoho štěstí, zdraví, pohody a pracovních úspěchů do nadcházejícího roku 2018.

Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi městyse byl dán
Hlavním úkolem bylo dostát
předvolebním slibům, což se dle
mého soudu podařilo a určitě není
za

Věřím, že rok 2017 byl pro Vás rokem úspěšným v soukromé i pracovní oblasti. Osobně mám za sebou již třetí rok
„starostování“. Stejně jako v letech předchozích se i v uplynulém roce střídaly radosti se starostmi, někdy i
zklamáním. Převládaly radosti i proto, že se nám podařila řada věcí. Za nejpodstatnější považuji dotažení společného
projektu odkanalizování do bodu podání žádosti o dotaci. Dále se podařilo opravit několik místních cest včetně
propustí, dokončit bezbariérový přístup do chrámu, nebo uspořádat výstavu soch a obrazů.
V příštím roce bychom se chtěli zaměřit kromě stěžejní kanalizace například na pokračování revitalizace zeleně,
znovu se pokusit získat dotaci na multifunkční hřiště, pokračovat v opravě hřbitovní zdi.
Dovolím si připomenout z mého pohledu velmi důležitou meziobecní spolupráci. Velmi si cením spolupráce
s vedením Žerotína, ale také spolupráce s kolegy starosty v rámci mikroregionu Perucko, kdy na společných setkáních
jednáme s úředníky, nebo spolupořádáme sportovní a kulturní akce.
Rád bych také poděkoval za konstruktivní spolupráci zastupitelům městyse, zaměstnancům městyse a jeho
příspěvkových organizací a všem členům spolků, kteří Panenskému Týnci pomáhají k jeho dobré prosperitě.
Přeji Vám, aby se Vám v nadcházejícím roce vyplnila všechna Vaše tajná přání a aby i nadále pokračovala, nebo se
zlepšovala spolupráce mezi městysem a občany. Zkrátka, aby se nám všem v Panenském Týnci stále dobře žilo,
dále. Co se týká odkanalizování,
pracovalo i odpočívalo. Ze srdce Vám přeji krásné prožití svátků vánočních.

Ze zastupitelstva

Aktuálně
·

I nadále probíhají opravy
cest

·

Pokračují přípravy pro
realizaci stavby kanalizace

·

Čeká nás Vánoční slavnost
s jarmarkem v Základní
škole

·

Zastupitelstvo podepsalo
smlouvu o smlouvě
budoucí na prodej části
areálu bývalého pivovaru

·

Navštívili nás Barbory a
Mikuláš s čerty

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Veškeré hotovostní platby
se budou vybírat jen do
čtvrtka 21. 12. 2017 do
14:30 hodin. Prodej pytlů
na odpad bude zahájen
znovu od 2. 1. 2018
Odvoz odpadů proběhne i
o svátek 26. 12. 2017

Páté zasedání zastupitelstva
městyse se uskutečnilo dne 30. 10.
2017. Schválen byl především
záměr na prodej části areálu
bývalého pivovaru. Od technické
části areálu bude geometricky
oddělen bytový dům č.p. 7, který
si městys ponechá ve vlastnictví.
Důvodem pro prodej je stále se
zhoršující stav některých budov
v tomto areálu. Městys nemá
dostatečné prostředky na opravu
těchto budov.
Dne 12. 12. 2017 se zastupitelé
sešli na šestém zasedání. Hlavním
bodem programu byla podaná
žádost o přiznání dotačního titulu

na stavbu kanalizace a ČOV EO 600.
V souvislosti se žádostí zastupitelé
odsouhlasili využití Zvýhodněné
půjčky za fixní úrokovou sazbu
0,45% p. a.
Dále byla schválena smlouva o
smlouvě budoucí na prodej
pivovaru.
V ostatních bodech zastupitelé
schválili mimo jiné rozpočtové
provizorium, rozpočtová opatření či
návrhy smluv o smlouvách
budoucích na zřízení věcných
břemen souvisejících s dostavbou
dálnice D7.

Odpady
Od ledna roku 2018 se budou měnit
ceny za odpady.
Známkový odvoz odpadu – vlastní
popelnice
Nádoba 110 l
1x
2251- Kč
nebo 120 l
týdně
Nádoba 110 l 1x 14
1388,- Kč
nebo 120 l
dní
Nádoba 110 l
kombin 1819,- Kč
nebo 120 l
1x
Nádoba 240 l
3723,- Kč
týdně
1x 14
Nádoba 240 l
2402,- Kč
dní
Nádoba 240 l kombin 3062,- Kč
Cena pytle o objemu 60 l 33 ,- Kč
Cena pytle o objemu 110 l 62 ,- Kč

Známkový
odvoz
s pronájmem popelnice
Nádoba 110 l
1x
nebo 120 l
týdně
Nádoba 110 l 1x 14
nebo 120 l
dní
Nádoba 110 l
kombin
nebo 120 l
1x
Nádoba 240 l
týdně
1x 14
Nádoba 240 l
dní
Nádoba 240 l kombin

odpadu
2383,-Kč
1520,-Kč
1951,-Kč
3966,-Kč
2645,-Kč
3305,-Kč

Odvoz odpadu na známky je třeba
uhradit do konce měsíce ledna
2018
Text: Miluše Slanařová

Životní jubilea občanů
Jubileum 50 let oslavili:
Jana Pelcmanová
Petr Pelcman
Jubileum 60 let oslavil:

Jubileum 70 oslavil:
Josef Čermák
a oslaví Věra Dlouhá

Miroslav Vrba
Přejeme k životnímu výročí hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
Text: Miluše Slanařová
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SDRUŽENÍ OBCÍ PANENSKÝ TÝNEC A ŽEROTÍN PRO STAVBU KANALIZACE A ČOV EO
600

Protože jednou z nejdůležitějších částí každé velké akce je informovanost obyvatel, dovolte mi malou
rekapitulaci ohledně výstavby kanalizace.
Jak již dobře víte, abychom měli větší šanci na získání dotačního titulu a také pro celkové snížení nákladů na
vybudování strategické infrastruktury, jakou je odkanalizování obcí, využili jsme výhodné polohy Panenského
Týnce a Žerotína, a spojili se ve svazku obcí. Příprava na tak velký projekt je zdlouhavá a ne vždy je v naší moci
ovlivnit termín získání nezbytných vyjádření, povolení atd.
Přesto se nám v roce 2017 podařilo dokončit vše, co jsme
si naplánovali. Projektant Ing. Plhal nám v tomto roce
předal projektovou dokumentaci pro potřebu územního
řízení, stavebního povolení a realizační projektové
dokumentace.
Následovalo získání Rozhodnutí o
umístění stavby a Stavební povolení vodního díla.
Nedílnou součástí Rozhodnutí stavebního povolení je
písemný dokument STAVBA POVOLENA. Z tohoto papíru,
abych se přiznal, mám obrovskou radost.
Výkresy, povolení a stanoviska jsou hezká, ale bez
finančních prostředků jsou k ničemu. Proto jsme se
dostali do další fáze – získat cca 50 milionů korun na
veřejnou část. Dotační tituly z EU končí, a z národních
zdrojů bude spoluúčast obcí daleko větší. Proto jsme
udělali vše pro to, abychom stačili využít některý
z končících dotační titulů. Po důkladné přípravě v četně
konzultace s paní ředitelkou Odboru financování projektů
OPŽP, jsme 21. 11. 2017 podali žádost o přiznání
dotačního titulu. Ta byla registrována na Státním fondu
životního prostředí Ministerstva životního prostředí ČR.

Co Vás asi nejvíce zajímá:
Kdy se má začít kopat?
Zahájení stavby je plánováno na 1. 9.
2018.
Kolik budeme platit stočné?
Počítáme se stočným cca 30 Kč/1m3 , což
je asi o 20 Kč méně než je běžné.
Kolik bude stát připojení domácnosti?
Usnesli jsme se na Valné hromadě, že
jednorázový podíl na připojení jedné
domácnosti bude 5000,- Kč. Veškeré
ostatní náklady na zřízení přípojky bude
platit sdružení.

Konkrétně se jedná o 71. výzvu OPŽP, prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1. Z této výzvy máme reálně možno získat
63,75% financí na veřejnou část. Důležitým faktorem je možnost požádání o tzv. Zvýhodněnou půjčku, která je
vázána k dotaci s velmi výhodným 0,45% p. a. úrokem a odkladem splátek až po kolaudaci stavby. To znamená,
že obce nebudou nadměrně zatíženy touto akcí a budou se moci nadále rozumně rozvíjet. Rozhodnutí o
přiznání dotace můžeme očekávat v květnu až červnu 2018. Do té doby, ale samozřejmě nebudeme zahálet.
Budeme pokračovat v projekci a povolení domovních přípojek, dopředu proběhne výběrové řízení na
dodavatele a začneme s administrací úvěru.
Velmi si vážím všech, kteří se na této akci podílejí. Chtěl bych také poděkovat občanům obou obcí za trpělivost.
Potřeba vyřešit nakládání s odpadními vodami je zde velmi dlouho a přesto, že jsme se do toho pustili tzv. na
ostro, uspíšit se nic nedá. Musíme postupně skládat dílky této skládačky a vše dotáhnout do zdárného konce.
Věřím, že se nám to společně podaří.

Bc. Jiří Čížek – předseda DSO
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Bilancování na konci roku 2017
Pojďme se společně ohlédnout za činností úřadu
městyse, zastupitelstva a spolků a organizací v naší
obci.
S finanční pomocí Ústeckého kraje se nám podařilo
opravit část hřbitovní zdi. V příštím roce bychom
rádi s opravami zdi i nadále pokračovali. Tímto za
poskytnuté finanční prostředky děkujeme.
Poskytli jsme odpovídající péči stromům v našem
městysi. Autorizovaný arborista nám pomohl
s jejich revizí a údržbou. V letošním roce byly
ošetřeny stromy v parku u chrámu. Následovat
bude Park na návsi a ostatní zeleň v zastavěném
území městyse.
Byl vybudován nový bezbariérový přístup do parku
u chrámu a přibylo zde posezení z kmenů stromů.
V prostorách kláštera byla otevřena Minigalerie
Průjezd.
V budově Úřadu městyse bylo opraveno schodiště,
to stávající již nevyhovovalo z důvodu bezpečnosti.
Základní škola vylepšila svou budovu novými
dívčími toaletami, ty chlapecké přijdou na řadu
v příštím roce.
V průběhu celého roku probíhaly opravy cest.
Opraveny byly cesty Za humny, k Ovčínu či
k benzinové pumpě. Velkou rekonstrukcí prošel
propustek na rozcestí k Ovčínu.
Byla vypracována projektová dokumentace na
víceúčelové hřiště u Základní školy.
Udělalo se hodně, ale pořád nás větší část teprve
čeká.
Text: Lenka Slezáková, foto: Jiří Čížek

Chrám se proměnil v Emauzy
O poválečném osudu jednoho z československých pilotů RAF
bude vyprávět nový televizní film s Davidem Švehlíkem a Jiřím
Dvořákem v rolích letců. Snímek točí Česká televize podle
novely Jiřího Stránského Balada o pilotovi, v níž autor vypráví
příběh svého tchána, pronásledovaného sovětskou tajnou
službou. Některé scény byly natáčeny také na letišti Panenský
Týnec a v chrámu a jeho okolí. Filmaři obdivovali prostředí
Panenského Týnce a děkovali za příjemnou spolupráci s našimi
hasiči i městysem. Místní na oplátku mohli nahlédnout pod
pokličku zajímavé práce filmařů.
Text a foto: Bc. Jiří Čížek
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Z našich škol
Základní škola - V pondělí 4. září zase ukázala, jak se používá tradic, jako je například pouštění lodiček
vstoupili žáci plni očekávání do znakový jazyk. Žáci se dozvěděli i z ořechových skořápek. Samozřejmostí
nového školního roku. Někteří to
jak
například
upoutat byla návštěva Mikuláše s čerty a anděly,
trošku s obavami, všichni se pozornost neslyšícího, když mu o kterou se postarali žáci 9. třídy.
zvědavostí, co je v té škole všechno chceme něco sdělit. Byla to pro ně
čeká. A nebylo toho málo. Kromě zajímavá zkušenost.
učení se děti zúčastnily několika Ve škole v Dolních Beřkovicích se
přednášek
se
zajímavými v rámci sportovního dne žáci plni
osobnostmi či předvedly své nadšení
vrhli
do souboje
nadání při sportovní a logické v několika atletických disciplínách
olympiádě.
a fotbalových utkání. Několikrát
Žáci si tak například mohli také navštívili Městskou knihovnu
vyzkoušet na vlastní kůži, jak se žije v Lounech, kde měli možnost
lidem
s handicapem.
Svět prohlédnout si různé knihy, na
nevidomých jim přiblížila paní chvíli se začíst a podebatovat o
Nyní už se celá škola připravuje na
Blanka Janečková, která je od všem se svými vrstevníky.
narození nevidomá. Vyzkoušeli si Prvňáčci a druháčci si zpestřili Vánoční slavnost s jarmarkem, která se
speciální pomůcky jako je ozvučený předvánoční čas pohádkou O uskuteční 20. prosince od 17 hod a kam
telefon, notebook a kniha psaná statečném kováři ve Vrchlického jste srdečně zváni. Čeká Vás vystoupení
dětí s živým betlémem a velké hudební
Braillovým písmem. Sympatická divadle v Lounech.
Markéta
Maradová,
která Prvňáčci si vyzkoušeli, jak vyrobit vystoupení.
spolupracuje s organizací „Tichý a poslat poštou vánoční přání
svět“ a je od narození neslyšící, nebo některé z vánočních
Text a foto: ZŠ Panenský Týnec
zase ukázala, jak se
tradicích,
Mateřská škola - V září jsme se sešli s novými dvouletými jemu vyhovující. Po skončení programu rodiče poděli
kamarády, každá třída byla plně obsazena. Nové děti se se svými malými účinkujícími při teplém moštu, kávě,
rychle zapojily do všech akcí, v mateřské škole se jim líbí. vánočním cukroví a výborných koláčcích
Akcí mají děti hodně – divadla každý měsíc, na které se vždy K tomuto krásnému období, na které se všichni těšíme
moc těší. Hezké jsou také akce s rodiči – na podzim děti neodmyslitelně, patří voňavé medové perníčky. I děti
vyráběly bramboráčky – podzimníčky, strašidýlka z dýní. A už si vyzkoušely předvánoční úlohu maminek a společně
tady byl listopad a příprava básniček, písniček a tanečků na s paní učitelkami si oblékly zástěry a zahrály si na
posezení v adventním čase. I děti se připravily na příchod pekaře. Medové perníčky si děti sami upekly a 7. 12.
adventního času a to hned 30. 11. 2017 svým setkáním 2017 pozvaly rodiče do školní dílničky, ve které si
s rodiči, sourozenci a prarodiči, kterým děti ukázaly, co se od perníčky společně ozdobily a poté odnesli domů.
září naučily ve své MŠ. Pustily se do toho s nadšením i V prosinci nás navštívil Mikuláš, čert a anděl a předal
dvouleté děti a zvládly to na jedničku. Setkání se konalo ve dětem malé dárečky. Nyní jsou již děti plné očekávání
dvou časových intervalech, každý měl možnost si vybrat čas – kreslí dopisy pro Ježíška, učí se a zpívají koledy,
vánoční říkanky a těší se na vánoční nadílku v MŠ, která
byla 14. 12. 2017 s pohoštěním a děti si donesly malou
ochutnávku vánočního pečiva. Ještě nás čeká návštěva
Vrchlického divadla v Lounech, představení Honzy
Krejčíka, na které se děti hodně těší a s radostí jej vítají.
Po krásných hrách v předvánočním čase se děti
rozejdou do svých domovů a tam oslaví Vánoce
v kruhu rodinném. I My Vám všem přejeme krásné
prožití svátků vánočních a mnoho spokojenosti, štěstí,
zdraví v roce 2018.
Děti a zaměstnanci Mateřské školy
Text a foto: Mateřská škola
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Ze společenského života
Komunitě Tejnecko, z.s. začal
podzim posunutím listopadové
dětské
DRAKIÁDY
na
přívětivější září a počasí nám
v sobotu 30. 9. opravdu přálo. A
i když jsme se chvílemi museli
modlit o silnější poryv větru,
draci ať už koupení nebo
vlastnoručně vyrobení létali
jako o závod. U sokolovny se
sešlo 16 malých pilotů, kteří
zápasili v tradičních disciplínách
– drak Hezoun a drak Letec.
Cenu
za
nejhezčího

V sobotu 28. 10. se uskutečnil již
čtvrtý ročník POHÁDKOVĚ
STRAŠIDELNÉ STEZKY. Více jak
160 dětí s lampiony se vydalo
vstříc dobrodružství. Na cestě
plné
nadpřirozených
či
pohádkových bytostí se mohli
naši
nejmenší
potkat
s princeznami,
vodníky,
Krakonošem
s hajným
a
Trautenberkem
či
s kutily
Patem a Matem. Na ty
odvážnější pak čekali ještě čerti,
nebožtík v rakvi, hrobař s
oběšencem, vlkodlak nebo
mistr kat. Nutno podotknout, že

Cenu za nejhezčího vlastnoručně vyrobeného
draka si odneslo silně obsazené duo Barča
Čížková a Emma Kučabová. V kategorii drak

Letec obsadil 3. místo Petr
Svoboda, na druhém místě
skončil Štěpán Hrubý a na
prvním místě se umístila
Jana
Starečková.
Závěrečnou a velmi veselou
disciplínou byla výroba a let
vlaštovek. Tady si nejlépe
vedla Emma Kučabová,
která byla následována
Bárou Svobodovou a Kubou
Vodňanským.
Text a foto: Miloš Vejražka

se velká většina dětí ve své odvaze
přepočítala, ale nakonec všichni ve zdraví
došli až do sokolovny, kde si vybrali
zasloužené odměny a vydováděli se při
diskotéce. Tímto děkujeme všem
zúčastněným a těšíme se na příští ročník.

Text a foto: Miloš Vejražka

Český červený kříž – Dne 23. listopadu 2017 se v Penzionu Na Pile v Panenském Týnci konala Valná hromada
Místního spolku Českého červeného kříže. Ta letošní měla slavnostní nádech, neboť z rukou zástupců Oblastního
spolku Českého červeného kříže Louny paní Miloslavy Horové a Lenky Vackové převzala ocenění „Za dlouholetou
práci“ paní Anna Kučerová. Ze zdravotních důvodů se nemohla 2. 5. 2017 dostavit do Senátu parlamentu ČR, kde se
u příležitosti oslav Světového dne Červeného kříže vyznamenání předávalo. Další navrženou členkou byla paní
Božena Šalamounová, která se na ocenění v Praze dostavila.
Obě jmenované v organizaci Červeného kříže v Panenském Týnci působily řadu let ve funkcích a odvedly značný
podíl práce, mnohdy i na úkor svého soukromí. Paní Kučerová byla 37 roků předsedkyní, a pokud jí zdraví dovolilo,
podílela se velice aktivně na činnosti skupiny.
Paní Šalamounová byla od roku 1975 členkou revizní komise na ČČK v Lounech. Do roku 1994 byla v místní skupině
pokladní, od roku 1995 zastává funkci jednatelky. Propaguje činnost a úzce spolupracuje s Úřadem Městyse
Panenský Týnec.
Oblastní spolek Českého červeného kříže vyslovuje oběma členkám poděkování a přeje pohodové svátky a spoustu
zdraví do dalších let.
Text a foto: Miloslava Horová a Lenka Vacková
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Ze společenského života
Tak jako každý rok navštívily 4. prosince domácnosti s dětmi
BARBORKY následované MIKULÁŠEM s ČERTY a ANDĚLEM.
Některé děti se bály, co jim Mikuláš poví a jaký na ně bude
čert. Odměnou Mikulášovi byly písničky a odrecitované
básničky. Děti na oplátku dostaly za odměnu sladkou
nadílku.

Text: Miloš Vejražka, foto: Jiří Čížek

Adventní čas znamená dovezení a nazdobení
vánočních stromků. Hlavní strom je nazdoben
před hasičskou zbrojnicí. Nechybí ani nazdobení
parku, kapličky a úřadu městyse. Rozsvícen byl i
interiér kostela, který podtrhl tak krásný pohled
na naši náves.
Vánoční atmosféru si mohli občané městyse a
blízkého okolí užít i při JARMARKU v Penzionu Na
Pile. Pro návštěvníky
byly připraveny trhy i
ukázky
lidových
řemesel.
Naši
nejmenší
si
pod
vedením
zručných
pozorovatelek mohli
vyrobit
vánoční
dekoraci či dárek pro
své blízké.
Text: Miloš Vejražka

Recept na vánoční cukroví

Kamarádi a kamarádky,

Ukliď z linky umatlané skleničky, lego a papíry od
bonbónů. Připrav si suroviny, vylouskej ořechy, odměř
mouku a cukr. Vyndej z mouky puzzle. Odežeň děti a
umyj z nich mouku. Vezmi vejce. Podej manželovi pivo.
Vrať se, odežeň děti, utři rozbitá vejce a vytáhni jiná,
vyklepni je do mísy. Zvedni telefon. Odežeň děti, zameť
střepy z mísy, vytři podlahu, vezmi jinou mísu a zadělej
nové těsto. Najdi rum, odejmi rum manželovi. Odežeň
děti, umyj z nich těsto. Plech vytři tukem. Podej
manželovi tlačenku. Vrať se, sundej z plechu ořechové
skořápky. Podej manželovi noviny. Vrať se, vyžeň kočku
dojídající
zbytek
těsta.
Zavolej
veterináře.
Vezmi si prášek. Umyj podlahu, stůl, židle, nádobí,
ledničku, sporák, děti i kočku. Vypni troubu a vypij rum.

T.O.T. Bílý racek a Modrá zátoka
Vám všem přejí pohodové prožití
vánočních

svátků

a

mnoho

spokojenosti

a

zdraví

v Novém

roce 2018
Za obě osady Šerif Bidlo

Pozvánka na příští akce
24. 12. koledy v kostele (od 14:00 do 16:00)

Cukrovi zajdi koupit!

13. 1. Myslivecký ples
10. 2. Dětský karneval a Sokolský ples
10. 3. Florbal
16. 3. Morana
16. 3. Školní ples
24. 3. Velikonoční jarmark
30. 3. Country bál
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Sport
V sobotu 11. listopadu se již po druhé v sokolovně konalo
MISTROVSTVÍ ČR V KŘÍŽOVÉM MARIÁŠI, kterého se
zúčastnilo 152 hráčů. Děkujeme pořadatelům a všem
pomocníkům za špičkovou reprezentaci.

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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