INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Březen 2018

Slovo starosty

Vážení čtenáři, milí sousedé,
další zima je snad za námi. Přinesla nám opět mnohé nové zážitky a zkušenosti. Máme za sebou oslavy Vánoc a
Nového roku včetně slavností a besídek našich příspěvkových organizací, plesovou sezonu, ale také dvě kola
prezidentských voleb. Volby, v poslední době zdá se, naši společnost stále více rozdělují, my se ale nedáme. Rád
bych vyjádřil poděkování členům volební komise a také organizátorům všech kulturních akcí za obětavou práci.

společenské akce. Letošní setkání
Týncůbyl
bude
Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi městyse
dán2. června v Týnci nad
Labem.
Jsme
srdečně zváni, tak
Hlavním úkolem bylo dostát
doufám,
že
autobus
slušně zaplníme.
předvolebním slibům, což se dle
Doma nás čeká Maškarní, Country
mého soudu podařilo a určitě není
bál, Mariáš, Traktoriáda a mnoho
za
dalších akcí. Těším se, že se na
některých potkáme.
V průběhu roku budeme pokračovat
v revitalizaci zeleně a také dojde ve
spolupráci
s myslivci
k redukci
přemnoženého hejna holubů. Obě
akce jsou pod dozorem odborníků a
schváleny příslušnými orgány.
6. 3. 2018 – poslední letošní sníh - doufejme

V uplynulém období jsme podali několik žádostí o podporu plánovaných
projektů. Jedná se hlavně o výstavbu multifunkčního hřiště a pokračování
rekonstrukce hřbitovní zdi. Formálně jsou v pořádku, tak věřím, že alespoň
některé vyjdou. A pokud ne, tak se o to pokusíme znovu. Jak to dopadlo, Vám
napíšeme v příštím čísle.
A co nás čeká na jaře? Tak hlavně je to jarní úklid. Sběr objemného a
nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 24. března. Do té doby zajistíme
také likvidaci elektroodpadu. Pokud máte nějaké vyřazené spotřebiče, tak
nám to nahlaste, my je od Vás odvezeme. Zmínit musím také některé
společenské akce. Letošní Setkání Týnců bude 2. června v Týnci nad Labem.
dále. Co se týká odkanalizování,

Na závěr určitě stojí za zmínku, že
základní škola spouští projekt Třetí
věk na cestách, kdy je naplánován
nejen pro seniory kurz Trénování
paměti.
Přeji Vám krásné jaro a Veselé
Velikonoce.

Bc. Jiří Čížek, starosta

Aktuálně

Ze zastupitelstva

· Blíží se sběr
nebezpečného a
objemného odpadu

První
zasedání
zastupitelstva
městyse se konalo dne 19. února
2018. Zastupitelé schválili odpisové
plány příspěvkových organizací.
Dále schválili žádost o povolení
čerpání investičního fondu Základní
školy za účelem nákupu osobního
automobilu Citroen, který bude
využíván ke svozu dětí z okolních
vesnic. V souvislosti s narůstajícím
počtem žáků je kapacita minibusu již
nedostačující.
Dále byla schválena pravidla pro
podporu spolků a příspěvkových
organizací v Panenském Týnci. Na
programu bylo i odměňování
neuvolněných
zastupitelů.
Na
základě změny nařízení vlády byl
finanční výbor pověřen v prosinci
loňského roku posouzením výše
odměn. Protože nebyly shledány
důvody pro jejich zvyšování,
rozhodli se zastupitelé ponechat
odměny v té výši, v jaké byly
stanoveny na konci roku 2016.

· Probíhá zpracování
plánu péče o veřejnou
zeleň
· Podány žádosti o dotaci
na II. etapu opravy
hřbitovní zdi, vybudování
multifunkčního hřiště
· Kanalizace – probíhá
hodnocení žádosti,
projektování přípojek
· V rámci projektu Stopy
totality navštívil školu
čestný občan
Panenského Týnce pan
Václav Šedivý
· Obnoveno členství ve
Sdružení místních
samospráv
· Blíží se zápis do první
třídy
Upozornění pro majitele psů
Poplatek ze psů ve výši 100 Kč za
jednoho psa je nutné uhradit do
31. března 2018. Poplatek se
platí ze psů starších tří měsíců.

Se zástupci české pošty byl
projednán projekt Pošta Partner,
jehož hlavním cílem je převedení
poštovních služeb obcím či drobným
podnikatelům. Byly projednány
podrobnosti týkající se provozu.
Zastupitelé s převedením pošty na
obec nesouhlasí.
Členové zastupitelstva dále určili
Kláru Starečkovou pro spolupráci se
stavebním úřadem na přípravě
vyhodnocení stávajícího územního
plánu.
Projednána byla žádost velitele JSDH
na podání dotace a vyčlenění
finančních prostředků z rozpočtu
obce na rekonstrukci hasičské
zbrojnice a vozidla Tatra.
Příští zasedání zastupitelů se bude
konat v posledním březnovém týdnu
a na programu bude především
schvalování rozpočtů městyse a
příspěvkových organizací
Text: Lenka Slezáková

Pokračují opravy cest v městysi
Co se oprav místních
komunikací týká, navázal
městys na předchozí rok.
Tentokrát nový recyklátový
povrch získaly cesty od
parku směrem k č. p. 149 a
pod Panskou. V opravách
bychom rádi pokračovali i
v průběhu roku.

Text: Lenka Slezáková, foto: Bc. Jiří Čížek

V I. čtvrtletí 2018 své životní jubileum oslavili:
Zdeněk Srb
Renata Suchá

Městys Panenský Týnec přeje
k životnímu výročí hodně

Daniela Rubínová

zdraví a spokojenosti do

Vlasta Meldušková

dalších let života.

V I. čtvrtletí 2018 nás opustili:
Jiří Vejražka
Petr Balda
Městys Panenský Týnec
vyjadřuje upřímnou soustrast
všem pozůstalým.

Anna Kuchaříková
Text: Miluše Slanařová

Text: Miluše Slanařová
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Deponie u letiště
Nejen z investičních záměrů, ale i z běžné údržby obce
vyplynula potřeba plochy pro dočasné uložení ornice,
stavební sutě a dalších materiálů. Jako vhodné místo byla
vybrána zpevněná plocha při cestě na letiště v sousedství
silážní jámy. V současné době probíhá čištění plochy,
osazení vrat a příprava na oplocení. Rád bych poděkoval za
spolupráci firmě pana Fickerta z Bedřichovic za pomoc a
poskytnutí techniky při přípravě deponie a také panu
Jaroslavu Korousovi, který zprostředkoval bezplatnou
likvidaci několika set starých pneumatik, které byly
z pozemku odstraněny.

Rekonstrukce rozvaděče veřejného
osvětlení

Velmi adrenalinovou záležitostí byla při každém
výpadku veřejného osvětlení kontrola a zprovoznění
jističů a pojistek v rozvaděči veřejného osvětlení. To
už od února neplatí. Máme rozvaděč nový, bezpečný.
Stále je před námi celková rekonstrukce veřejného
osvětlení. Nejsem nakloněn pouhé výměně svítidel.
Je zapotřebí postupně obnovit sloupy, svítidla i
vedení. Samostatnou kapitolou veřejného osvětlení
budou lampy osvětlující chodník ke hřbitovu, který
bude vybudován v rámci rozšíření silnice R7.

Texty a foto na stránce: Bc. Jiří Čížek

Informace o odpadech
Úřad městyse Panenský Týnec organizuje

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A
OBJEMNÉHO ODPADU
pro občany Panenského Týnce
Nebezpečný odpad přivezte na pozemek
1421/2 - obvyklé místo na západním konci
městyse

jen v sobotu 24. března 2018
od 8.00 do 11.00 hodin.
ODPAD BUDE VYTŘÍDĚN DO
PŘISTAVENÝCH KONTEJNERŮ!
NEODKLÁDEJTE ODPAD MIMO
KONTEJNERY!

Elektroodpad,
kancelářskou a výpočetní
techniku, domácí spotřebiče,
tištěné spoje, PC nebo i jiné
elektro komponenty a součásti
z telekomunikací můžete
nahlásit na ÚŘADĚ MĚSTYSE,
nebo se případně dohodnout na
jejich odvozu. Zlikvidujeme je
prostřednictvím spolupracujících
firem. Snížíme tak cenu za
likvidaci nebezpečného odpadu.
Děkuji za spolupráci
Jiří Čížek – starosta městyse

Třídění nebezpečného odpadu budou zajišťovat pracovníci
společnosti Marius Pedersen, a. s.
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Připomenutí významné osobnosti
S Panenským Týncem je spjato hned několik významných osobností. Mezi téměř zapomenuté patří polní pilot četař
Antonín Valeš. Upozornil nás na něj Pavel Lukáš, který se o historii letectví zajímá. Tématu se ujala komunita Tejnecko
a Miloš Vejražka nám o projektu řekl několik slov.
„V přípravě je náš společný projekt na kompletní opravu a rekonstrukci dalšího z místních
významných pomníků. Tentokrát jde o pomník místního rodáka, polního pilota četaře
Antonína Valeše. Ten se dle dostupných informací narodil v Týnci Panenském dne 21. 6.
1902 v rodině obuvníka v domě s č. p. 129. Byl velkým nadšencem a cvičencem v místní
tělovýchovné jednotě Sokola Panenský Týnec. Po vyučení se nástrojářem absolvoval
vojenské vzduchoplavecké učiliště v Chebu. Po povýšení byl převelen na vojenské letiště do
Bratislavy – Vajnory k 31. letce, 3. pluku generála MR Štefánika. Zde 16. 12. 1926 při cvičném
letu tragicky zahynul. Jeho ostatky byly převezeny zpět do Panenského Týnce, kde se konal
s vojenskými poctami pohřeb. Osobní kondolenci rodině zaslal i prezident pan T. G. Masaryk.

Slovo dalo slovo a projekt se ve spolupráci s úřadem začal rozjíždět.
Informace a dokumentaci nám dodala rodina A. Valeše, která si velmi váží
našeho odhodlání. Dále Ústřední Archív AČR, místní kronika a další. O dalším
průběhu budeme přinášet bližší informace. Jakákoli technická a řemeslná
odborná pomoc velmi vítána.“
Obnovou pomníku se připojíme k projektu MÍSTA ZBLÍZKA. Získáme tak
podporu specialistů z různých oborů, kteří mohou pomoci objevovat a
rozvíjet společenský, ekonomický, kulturní, přírodní, architektonický i
historický potenciál naší lokality.
Místa zblízka je sociálně inovační projekt, který si klade za cíl pomáhat aktivním
lidem rozvíjet jejich region a vytvářet komunitu, která umí řešit místní výzvy.
Projekt probíhá na Ašsku, Sokolovsku, Lounsku a Podbořansku. Díky
koordinátorce Tereze Konrádové jsme se setkali s urbanistou, architektem Ivo
Pavlíkem a geobotanikem Janem A. Šturmou. Kromě obnovy pomníku jsme
také řešili možnosti vybudování procházkové stezky v okolí naší obce, nebo
vybudování malé botanické zahrady zaměřené na přírodu Džbánu.
Text: Miloš Vejražka, Jiří Čížek, foto: internet, rodina A. Valeše

Starosty mikroregionu Perucko hostil
tentokrát Panenský Týnec
Starostové členských obcí mikroregionu se sešli ve
čtvrtek 22. 2. 2018 v zasedací místnosti úřadu
městyse. Předseda svazku Jaroslav Vlasák přivítal
zástupkyně Úřadu práce, které seznámili přítomné
starosty s novinkami v legislativě. Jednotliví
starostové poté diskutovali o zkušenostech s VPP.
Došlo také k výměně zkušeností při řešení
problematiky směsného odpadu.

Plán akcí mikroregionu:
16. 6. 2018 Slavnost slunovratu v Marbach
29. 7. 2018 Mostní a střelecká slavnost v Hohenfichte
4. 8. 2018

Vesnická olympiáda v Blšanech

8. 9. 2018

XI. Krajské dožínky v Peruci

21. 9. 2018 Mezinárodní setkání škol v Leubsdorfu
22. 9. 2018 Přeshraniční setkání občanů v mikroregionu
5. 12. 2018 Závěrečné setkání roku 2018 v Leubsdorfu
Text: Lenka Slezáková
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Z našich škol
Úspěch žáků v národním
testování
Na podzim 2017 se základní škola
zúčastnila národního srovnávacího
testování SCIO, které probíhalo po celé
České republice. Testování v oboru
matematiky, českého jazyka a
obecných studijních předpokladů slouží
žákům k ověření jejich znalostí a
dovedností. Výsledek testování byl
velice pěkný. Dvě žačky z 6. ročníku se
dokonce dostaly mezi ty nejlepší
v celém Ústeckém kraji a získaly
ocenění. Oběma dívkám gratulujeme a
jsme velice rádi, že naše škola má ve
svých řadách takto nadané žáky.
Kvalitní znalosti se jim budou hodit po
celý život.

Vyhnat zimu? O to se pokusí děti z MŠ
Mateřská škola společně se žáky nižších ročníků základní školy zvou
všechny, kteří mají dost zimy a mrazivého počasí, na každoroční
vynášení Morany a vítání jara. A kdy? Sejdeme se v pátek 16.
března v 9.30 hod před školou.

Text: Lenka Slezáková
Text: Lenka Slezáková

V únoru opět odstartoval klub předškoláka
Klub předškoláka je plný důležitých i zajímavých
informací o naší škole. Rodiče i jejich děti mají možnost
setkat se postupně s paní ředitelkou, učitelkami a
vychovatelkami, zeptat se na všechno potřebné a
nahlédnout do tříd a prostor školy. Termíny klubu
předškoláka jsou k dispozici na webových stránkách ZŠ.
Zápis do první třídy se uskuteční v pátek 20. 4. 2018 od
13 – 17 hodin.

Text: ZŠ Panenský Týnec
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Ze společenského života
V sokolovně se to hemžilo maskami

Tančilo se i sportovalo

Sál sokolovny opět praskal ve švech při dětském
karnevalu, který připravili mladí fotbalisté pro naše
nejmenší. Pořadatelům patří velký dík. Děti v
maskách, mezi nimiž nechyběly pohádkové
postavy, zvířátka či uniformy různých povolání, byly
prostě úžasné a čekalo je odpoledne plné her a
soutěží. Zpestřením programu bylo vystoupení
tanečního páru ze studia Fénix v Lounech, který
předvedl latinsko-americké tance. Úspěšným
zakončením celého karnevalu byla bohatá tombola.

Mrazivá zima se pomalu blíží ke konci a my doufáme, že
nejen v kalendáři. Zimní sezona patří hlavně plesům.
Navštívit jsme mohli myslivecký, nebo sokolský. Oběma
pořadatelům je zde nutno poděkovat a popřát dosti sil do
dalšího konání.
Druhá březnová sobota byla vyhrazena pro 4. ročník líného
florbalu. Posun na březen se nám vyplatil a letošních 10
týmů se ukázalo již v plné jarní síle. A stupně vítězů? Ty
obsadili Tři čuníci a Fifinka, Děvčátka a Rečkovci. Letošní
novinkou byl dětský nekompromisní boj děvčat proti
chlapcům. Na všechny malé hráče čekala sladká odměna.
Ceny si ale odnesli všichni. Někteří věcné a památeční,
některým stačily ty gurmánské. Děkujeme všem
zúčastněným a těšíme se na příští již 5. ročník.

Text: Lenka Slezáková,
foto: TJ Sokol P. Týnec

Setkání Týnců 2018
Kdy: 2. června 2018
Kde: Týnec nad Labem
Budova radnice, multifunkční hřiště při ZŠ, hotel
Racek, tenisové kurty, areál bývalého koupaliště,
areál Mariny Týnec nad Labem, Areál Ostrov
Co Vás čeká:
Program oficiálního setkání:
Projížďka výletním vláčkem po městě a jeho okolí
(vláček v provozu od 10.00 do 17.00 hod)

Výlet lodí po řece Labi
(loď v provozu od 10.00 do 17.00 hod)

Text a foto: Miloš
Vejražka

Karnevalové rejdění i ve školní tělocvičně
Již potřetí uspořádala školní družina karnevalový rej plný
soutěží v tělocvičně. Tentokrát se ve čtvrtek 1. března sešlo
na 40 dětí, které přišlo podpořit několik rodičů a prarodičů.
I ti se stali součástí hry a každé družstvo proměnilo jednoho
dospěláka v mumii. Během dalších soutěží si každý vyzkoušel
svou šikovnost, rychlost, obratnost a nakonec uhasil žízeň ve
štafetovém pití brčkem. Všichni byli po zásluze odměněni a
odpoledne uteklo jako voda. Za rok se budeme těšit na nové
masky a soutěže a děkuji za výpomoc všem asistentkám.

Kulturní vystoupení
Městské muzeum
(otevřeno od 10.00 do 16.00 hod)

Večerní zábava
nebo
Svátky Labe
Závody dračích lodí
Doprava:
Jako vždy bude ráno vypraven autobus
Text: Lenka Slezáková

Text a foto: ZŠ Panenský Týnec
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Kamarádům trempské osady Bílý Racek
Ahoj kamarádky a kamarádi,
osady Modrá zátoka a Bílý Racek Vás rády přivítají
na trempských akcích. Sejdeme se například 30.
března od 18 hodin na country bálu na Pile. Zahrají
kamarádi
z Teplic.
Vstup
dobrovolný.
Vzpomeneme na naše kamarády Lojzu Prskače,
Bambulína, na Reďáka a na ostatní kamarády.
Tímto zveme příznivce a kamarády na dobrou
muziku.
Text: Milan Gašpar – Šerif Bidlo

Pozvánka na příští akce
16. 3. Morana
24. 3. Velikonoční jarmark na Pile
30. 3. Country bál
14. 4. Maškarní ples pro dospělé
28. 4. Mariášový turnaj
30. 4. Velké čarodějnice a cukrářská soutěž
1. 5. III. prvomájový alegorický průvod
11. 5. Benefiční ples ZŠ
19. 5. Máje s dechovkou
26. 5. ZOO Plzeň
9. 6. Traktoriáda
16. 6. Potlach
23. 6. Retejn Multy kulty fest
28. – 30. 6. Aerodrome hudební festival

Návštěva v Panenském Týnci
Ve dnech od 26. 2. do 2. 3. 2018 navštívila Panenský
Týnec pozvaná skupina žen, které se zajímají o
zpracování výrobků ve formě patchworku. Jedná se o
první setkání těchto kreativně zaměřených žen v naší
obci. Ubytování a stravování bylo zajištěno v Penzionu
Na Pile. Všem účastnicím se setkání moc líbilo, a proto
bylo rozhodnuto setkání v měsíci září zopakovat a toto
setkání bude spojeno s výstavou ušitých
patchworkových výrobků a to opět v Penzionu Na Pile.
Tímto chceme zároveň poděkovat majitelům penzionu
za kvalitní ubytovací a stravovací služby a za možnost
pronajmutí prostor k tomuto setkání. Výstava výrobků
ze zářijového šití bude opět v prostorách penzionu a
jako taková bude přístupná veřejnosti dne 6. 9. 2018 od
15.00hod.Účastnicím setkání se naše obec líbila a to
hlavně nedostavěný chrám a jeho parková část. V tomto
setkání chceme dále pokračovat i v dalších letech.
Za účastnice Renata Bártová

Text a foto: Renata Bártová

Studie Stanislava Kasíka o vývoji obecního znaku Panenského Týnce
Milí čtenáři, v prosinci minulého roku mne velmi potěšilo, když jsem v poště nalezl dopis od předsedy Genealogické
a heraldické společnosti s přáním radostných vánoc a informací o tom, že v jejich odborném časopise vyšla studie
Stanislava Kasíka o vývoji obecního znaku Panenského Týnce.
Zde je malá ukázka z obsáhlé studie:
Naše dosavadní znalost o podobách pečetí pánů ze Žirotína není s výše uvedeným
konstatováním o výzdobě hradu v Laufu u Norimberka a na portále klášterního kostela
v Panenském Týnci v časovém souladu. Dosud dosažená zjištění jsou mladší. Nejstarší známá
pečeť pochází z roku 1379 a patří Plichtovi mladšímu ze Žirotína. Pak následují Bušek ze Žirotína
(1383), Jaroslav ze Žirotína (1418, 1434, 1436), Jan Plichta ze Žirotína (1450). Na všech pečetích
je jednotně kosmá orlice – perizonium patrné není (Sedláček, August: Atlasy erbů a pečetí české
a moravské středověké šlechty. Svazek 2. Praha 2001, fol. 168r).
Základním konstatováním o znaku městyse Panenského Týnce je sdělení, že znak nebyl nikdy udělen panovníkem a
jeho vznik je v souladu s většinovým vývojem městských znaků v českých zemích, kterým bylo odvození od užívaných
pečetí měst, městysů a městeček. Vlastní průběh vzniku barevné podoby znaku spočíval v umístění pečetního znamení
do štítu a přiřazení heraldických tinktur takto vzniklému heraldickému celku.
První zmínkou v písemných historických pramenech o užívání pečeti je listina rychtáře a konšelů městečka Týnce,
vydaná v Týnci dne 30. července 1456. Listinou představitelé obce vyznávají, že neměli žádných jiných pánů, oni sami
a ani jejich předkové, než pány Plichty ze Žirotína a příjemci listiny, kterým byl klášter klarisek v Týnci, potvrzují svou
povinnost odvádět platy, které klášteru podle dřívějších listin darovali páni ze Žirotína a uznávají, že klášter je držitelem
městečka Týnec se všemi právy. Listina je potvrzena městskou pečetí „sub sigillo oppidi nostri“ (Archiv český. Díl první.
Praha 1840, č. 10. s. 346-347.)

Celá studie v elektronické podobě:
http://www.heraldika-terminologie.cz/stranka-o-znaku-mestyse-panenskeho-tynce-850

Text: Bc. Jiří Čížek
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Sport
HOKEJ
Liga o POHÁR PREZIDENTA REPUBLIKY - Lounská amatérská liga ledního hokeje

11. kolo
HC OrangeBlue - HC Panenský Týnec - Ne 11. 03. – 11,00hod.
GRAPESC a.s. - HC CHEZA Litvínov - Ne 11. 03. – 16,10hod.
12. kolo
HC Panenský Týnec - GRAPESC a.s. - Ne 25. 03. – 11,00hod.
HC CHEZA Litvínov - HC OrangeBlue - Ne 31. 03. – 09,00hod.

FOTBAL

Okresní přebor dospělých

Žáky čeká jarní část Okresní soutěže starších
přípravek sk. E - OFS Kladno.
V ní se utkají s týmy Buštěhradu, Libušína, Velvar B a
Žižic.
Jarní část soutěží mladších i starších přípravek začíná
1. kolem 2. 4. - 8. 4. a končí 9. kolem 28. 5. - 3. 6.
Finálový turnaj se bude konat ve dnech 17. 6. Místa
konání budou upřesněna.
http://www.ofskladno.cz/index.php?page=praktual

Muži si pozvali 18. 3. k přátelskému
utkání fotbalisty Koštic. Po té už je čekají
24. 3. mistrovská utkání s Lenešicemi a
31. 3. s Libčevsí. Všechny tři zápasy se
odehrají v domácím prostředí v sobotu.
Výsledky a rozlosování:

Stránku připravil: Bc. Jiří Čížek

Informace úřadu
Kancelář starosty
Bc. Jiří Čížek, starosta
Lenka Slezáková, asistentka starosty
Úřední hodiny:
PO
8:00 – 17:00 hodin
ÚT – ST
8:00 – 15:00 hodin
ČT
zavřeno
PÁ
8:00 – 14:00 hodin
SO, NE
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,
8:00 – 11:30 12:00 – 15:00 hod
ST
8:00 – 11:30 12:00 – 17:00 hod
ČT
zavřeno
PÁ
8:00 – 11:30 12:00 – 14:00 hod
SO, NE
zavřeno
Telefon:
415694023
E-mail:
matrika@panenskytynec.cz
Web:
www.panenskytynec.cz
Text: Lenka Slezáková

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