INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Červen 2018

Slovo starosty

Vážení čtenáři, milí občané,
rok uplynul jak voda a prázdniny opět klepou na dveře. Léto tentokrát přispěchalo velmi brzy, a tak jsme si užili
nezvykle teplý květen a začátek června.

V uplynulém období zažil náš městys
spoustu sportovních a kulturních
událostí. Věřím, že jste si alespoň
Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi městyse
byl dán
některou
z nich vybrali a užili si
Hlavním úkolem bylo dostát
společenského života. Mnoho akcí
proběhne také během léta. Děkuji
předvolebním slibům, což se dle
všem pořadatelům, sportovcům i
mého soudu podařilo a určitě není
ostatním zainteresovaným, že nám
za
pomáhají odreagovat se od starostí
běžného života.

Zámek rodu Tuscanyů - obraz z roku 1933, jehož autorem je Jan Konůpek, je umístěn v
Moravské galerii Brno

K velkému teplu ale také patří bouřky a přívalové deště. Ten z 9. června, kdy
najednou spadlo 53 mm, potvrdil, že je třeba upravit odvádění vody z polí a
silnic. To by měla vyřešit dostavba zkapacitnění obchvatu D7. Více informací
na str. 2.
Těší mne, že se konečně dostavují výsledky členství našeho městyse
v mikroregionu Perucko i na jiné úrovni, než je ta kulturní a společenská.
Jedná se například o pořízení programu pro elektronické zadávání veřejných
zakázek, snahu o společné pořízení kompostérů pomocí dotace (zájemce
prosím o vyplnění ankety uprostřed zpravodaje) nebo pravidelné setkávání
s pracovníky Úřadu práce.
dále. Co se týká odkanalizování,

V létě a na podzim nás čeká mnoho
úkolů
spojených
především
s dobudováním infrastruktury. Rád
bych, abychom započali se stavbou
prodloužení vodovodu v lokalitě Pod
zahradami a s tím spojenou úpravu
cesty a dořešení vlastnických vztahů
pozemků. Čekají nás také úpravy po
rekonstrukci odvodnění staršího
křídla školy nebo úpravy pivovaru.
Přeji vám, milí sousedé, pohodové
léto a školákům krásně prožité
prázdniny.

Bc. Jiří Čížek, starosta

Aktuálně

Ze zastupitelstva

· V dubnu a květnu
proběhly zápisy do
našich škol

Druhé zasedání Zastupitelstva
městyse Panenský Týnec se konalo
dne 26. 3. 2018. Zastupitelé schválili
příspěvky na podporu sportovní,
kulturní a spolkové činnosti. Další
body zasedání se týkaly především
projednání hospodaření městyse a
jeho příspěvkových organizací.
Zastupitelé schválili přebytkový
rozpočet s celkovými příjmy 10 084
tis. Kč a celkovými výdaji 9 819 tis
Kč. Přebytek tedy činí 265 tis. Kč.
Příjmy jsou z větší části tvořeny
daněmi. Dalšími příjmy jsou příjmy
z nájmů, z třídění odpadů nebo ze
svateb. Výdaje tvoří z části výdaje za
činnost místní samosprávy a
dobudování
potřebné
infrastruktury.
Zastupitelé rozhodli o přidělení
finančních
prostředků
pro
příspěvkové organizace městyse.

450 tisíc korun pro mateřskou
školu. Tyto výdaje jsou však téměř
celé hrazeny z daňových příjmů,
které nám stát poskytuje právě na
základě provozu obou škol.
23. května 2018 se zastupitelé sešli
na svém třetím zasedání, aby
schválili mimo jiné směrnici pro
nakládání s osobními údaji, kterou
pro městys vypracovalo Sdružení
místních samospráv, jehož jsme
členem. Funkci pověřence pro
Panenský Týnec vykonává pan
Marek Komárek, který provedl na
úřadě audit a vyhodnocení všech
agend úřadu. Důležitým bodem
tohoto zasedání bylo odsouhlasení
závěrečného účtu městyse včetně
Závěrečné zprávy o výsledku
hospodaření za rok 2017 bez
výhrad chyb a nedostatků.

Příspěvek ve výši 1.050.000 Kč pro
základní školu a příspěvek ve výši

Text: Lenka Slezáková

· I nadále probíhají
přípravy na opravu
pomníku místního
rodáka Antonína Valeše
· Podány žádosti o dotace
na opravu toalet
v přízemí úřadu a repasi
hasičského automobilu
Tatra
· KANALIZACE:
Ø Žádost o podporu
splnila formální
náležitosti
Ø Máme připravené
výběrové řízení na
dodavatele, u kterého
jsme využili nabídku na
SFŽP na tzv. EX-ante
kontrolu zadávání
veřejných zakázek
Ø Probíhá projektování
domovních přípojek

Vodohospodářské stavby v rámci dostavby D7
V II. čtvrtletí 2018 své
životní jubileum
oslavili:
Tomáš Filip
Renata Kmohanová
Svatava Klicperová
Ivana Hefnerová
Věra Kabourková
Věra Kypová
Městys Panenský Týnec
přeje k životnímu výročí
hodně zdraví a
spokojenosti do dalších
let života.
Text: Miluše Slanařová

Do stavby jsou zahrnuty mimo jiné
tyto akce: úprava stávajícího
retenčního prostoru u hřbitova (SO
323), vyčištění stávajícího otevřeného
odpadu (SO 324) vedeného podél
silnice, a dále mezi zástavbou až k tzv.
Čůránku, nebo nová retenční nádrž
pro odvedení vod z povodí (SO 327).
Ze společného květnového jednání
s Povodím Vltavy, s. p., odboru
životního
prostředí
Louny
a
projektantem
ohledně
těchto
vodohospodářských staveb vzešel
požadavek na ještě přísnější limity
odtoku povrchových vod, který
projektant a zástupce investora
akceptoval.
Stavební
povolení
souboru těchto staveb bylo vydáno
13. 6. 2018.
Zatopená zahrada po přívalovém dešti
Text a foto: Jiří Čížek
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Odvlhčení základní školy

Oprava hřbitovní zdi – II. etapa

V uplynulých dnech dokončila firma pana Jana Fickerta
práce spojené s odizolováním starší části budovy
základní školy. Drenáž této části budovy by měla
vyřešit problém, se kterým vedení školy bojuje již
dlouhá léta, a to je vlhkost v jídelně. Na naléhání
krajské hygienické stanice jsme se rozhodli problém co
nejrychleji odstranit. Pan Fickert provedl sondáž
spočívající v odkrytí zdi na třech různých místech.
Touto sondáží byl objeven zastaralý, ale bohužel
nefunkční, odvětrávací systém. Tento systém byl
obnoven a dále byla provedena izolace školy pomocí
nopové folie.

V těchto dnech finišují práce na opravě hřbitovní zdi.
Rekonstrukcí části zdi od bočních vrat směrem ke
Hříškovu jsme navázali na první etapu, která se
uskutečnila v loňském roce za podpory Ústeckého kraje. I
v letošním roce jsme žádali o dotaci z programu obnovy
venkova, bohužel nám nebylo vyhověno především
z důvodu získaných finančních prostředků z krajského
rozpočtu v předchozích letech.
Hřbitovní zeď se v průběhu posledních let začala rozpadat
a docházelo zde k erozi materiálu, zejména vlivem
povětrnostních podmínek. Zmíněné problémy měly
značný dopad na stabilitu zdi a místy hrozilo její vyvalení
na přilehlé hroby. A právě to byl důvod, proč se
zastupitelé rozhodli přistoupit k její obnově a údržbě, i
přes skutečnost, že oprava bude muset být hrazena
z rozpočtu městyse.
U narušené zdi došlo místy k jejímu rozebrání, následně
byla znovu dozděna, kvalitněji zaspárována a
zabetonována. V horní části byl opraven zpevňující
věneček a na zdivo byla nanesena nová omítka. Na
zakončení zdi byla použita střešní krytina a zeď byla
natřena ochranným impregnačním nátěrem. Díky
provedeným pracím se podařilo zeď nejen opravit, ale i
stabilizovat.
Závěrem bychom rádi poděkovali panu Miřatskému a jeho
spolupracovníkům za provedení oprav.

Text: Lenka Slezáková, foto Jiří Čížek

Upozornění na podvodné
jednání
V minulých dnech jsme obdrželi informaci od
společnosti ČEZ o stále častějším výskytu případů,
kdy se někteří jedinci vydávají za zaměstnance
energetické společnosti a lstivým způsobem
obelhávají občany s cílem získat vlastní prospěch.
Měli byste proto vědět, že zaměstnanci společnosti
ČEZ nikdy nevybírají žádnou hotovost ani
nepotřebují předkládat žádné doklady. Do objektů
či nemovitostí vstupují zaměstnanci jen k účelům
uvedeným v energetickém zákoně - například z
důvodu oprav a revizí elektrických zařízení či odečtu
elektroměrů apod. Pracovníci ČEZu jsou vždy
vybaveni služebním průkazem s fotografií a jejich
identitu lze ověřit na bezplatné telefonní poruchové
lince: 800 850

860
Text: Lenka Slezáková

Text: Lenka Slezáková, foto: Jiří Čížek
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Kostel dostal novou věžičku

Noc kostelů i v našem městysi

V rámci pokračující rekonstrukce kostela došlo k obnově
věžičky a jejímu novému opláštění mědí. Městys se
postaral o rekonstrukci ciferníků. Nyní probíhá příprava
znovu osazení zvonu a restaurování koruny zvonu pro
jeho uložení. Ciferníky budou na věži osazeny během
léta. Hodinový stroj rozpohybuje ručičky hodin po
celkové rekonstrukci střechy, která je předpokládaná na
příští rok.

Dne 25. května mohli návštěvníci v otevřených
kostelech na Lounsku, mezi kterými nechyběl ani
ten náš, poznávat a obdivovat umělecké skvosty
křesťanství.
Z historie noci kostelů: V roce 2005 proběhla první
Noc kostelů ve Vídni. O rok dříve nechal kostelník
v jednom z vídeňských kostelů večer během úklidu
kostel otevřený a zjistil, že otevřené dveře ve
večerní atmosféře jsou pozváním pro kolemjdoucí
vstoupit. V roce 2009 Noc kostelů „překročila
hranice“ a poprvé se konala v České republice.

Při příležitosti rekonstrukce věže byl do její makovice
vložen vzkaz pro budoucí generace. Měděná schránka ve
tvaru válce obsahovala dopis starosty s popisem
dnešního života v městysi, několik mincí, turistickou
známku či rozhodnutí o přidělení vlajky našemu městysi.

Text: Lenka Slezáková

Návštěva paní Zemanové

Text a foto: Jiří Čížek

Setkání Týnců se letos odehrálo v tom u
Labe
V sobotu 2. 6. ráno jsme se vydali společně s Chožovem
do Týnce nad Labem. Právě zde vznikla myšlenka
setkávání zástupců měst se jménem Týnec a právě zde se
také odehrál první ročník. Bylo to v roce 1986.
Když jsme téměř po 2 hodinách dorazili na místo, čekalo
účastníky delegací všech Týnců přivítání na místní
historické radnici. Protože bylo v letošním roce setkání
spojeno se Svátky Labe, odehrávaly se při této příležitosti
na řece souboje dračích lodí, při kterých jednotlivým
posádkám fandily desítky přihlížejících. Z bohatého
kulturního programu zahrnujícího i řemeslný trh si jistě
každý vybral to své. Počasí události přálo, proto se
někteří neváhali v Labi také vykoupat. Kdo měl zájem,
mohl si prohlédnout město z vagónu výletního vláčku, či
se svézt výletní lodí.

Ve čtvrtek 21. července přijela na návštěvu
Panenského Týnce manželka prezidenta republiky
paní Ivana Zemanová v doprovodu manželky
hejtmana
Ústeckého
kraje
paní
Bubeníčkové. Dámy si prohlédly chrám, prošly se
parkem a nakonec navštívily naše výstavy,
věnované městysi a chrámu. Velmi mile mne
překvapilo, s jakým zájmem si četly například o
osobnostech Panenského Týnce a zejména o
zaniklých stavbách, zámečku a faře. Zpestřením
návštěvy bylo ochutnání moruší u plotu manželů
Erlichových. Že se návštěvě Panenský Týnec líbil,
mi potvrdily zástupkyně prezidentské kanceláře a
kanceláře hejtmana, které s námi návštěvu
připravovaly.

Text: Lenka Slezáková, foto: Jiří Čížek
Text: Jiří Čížek, foto: Julius Filip
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Z našich škol
Také děti z Mateřské školy se těšily na jaro, vyrobily si malé papírové Morenky a společně s rodiči a hasiči
Panenského Týnce je i pověstnou velkou papírovou Morenu vynesly na hranici na malém hřišti u chrámu. Začátkem
března děti také začaly navštěvovat plavecký bazén v Libochovicích, kde se učily nebát se vody a plno dalších aktivit
s vodou spojených. Kurz byl zakončen předáním mokrého vysvědčení. V tomto školním roce se konalo plno
kulturních akcí. Děti měly možnost zhlédnout výcvik australského ovčáka, kdy majitel dovezl svého svěřence až do
prostor naší zahrady v MŠ. Další akce konaná společně s rodiči a hasiči P. T. měla název pálení čarodějnic i tentokrát
konaná na malém hřišti. Velice zajímavé bylo pro děti zhlédnutí naučného filmu „Jak rostou stromy“ ve sférickém
kině, které se pořádalo u nás ve školce tento rok poprvé. Také naše šikovné děti společně s panem starostou a paní
matrikářkou přivítali nové občánky Městyse Panenský Týnec s připraveným pásmem básniček a písniček. Třetí týden
v květnu měly děti možnost zhlédnout zvířecí kamarády při celodenním výletě v Lesoparku v Chomutově. Všechny
děti přišly na výlet vybavené batohy, které měly od maminek naplněné různými jimi oblíbenými laskominami.
S dobrou náladou a panem řidičem autobusové dopravy pana Ohema jsme vyrazili směrem Chomutov. Výlet se nám
povedl, počasí nám přálo, bylo teplo a krásné sluníčko. Protože výlety mají všichni rádi a děti z MŠ jsou šikovné a
hravé, připravili jsme si pro ně k jejich svátku pěší výlet do Žerotína s názvem „Cesta za pokladem“ s cílem „Modrá
zátoka“. Celou cestu jsme náš poklad hledali pomocí šipek a barevných fáborků, které značily plnění úkolů. Děti se
snažily a předháněly, kdo úkol dřív splní. Naše putování za přírodou jsme zakončili výletem na Bor u Milého, kde nás
paní hajná Iveta Pešulová s manželem a několik jejich zaměstnanců učili, jak se chovat v lese, koho v něm můžeme
potkat, slyšet, k čemu slouží sýkorník, co jsou to lapače kůrovce, jak říkáme očím divoké zvěře a plno dalších
zajímavých věcí spojených s lesem. Všechny děti bystře poslouchaly, neboť páteční dopoledne bylo velice zajímavé,
naučné a nikomu se nechtělo z voňavého lesa zpět do MŠ. Děti si odnesly zážitek v podobě jízdy na vozíku tažený
koněm, který pracuje v lese a plno dárečků s sebou. Na závěr školního roku nás čekala ještě jedna příjemná akce
s rodiči „Pasování předškoláků“ s veselým kulturním programem Krejčíka Honzy a vystoupením mladých muzikantů.
Již druhým rokem běží projekt s názvem „Škola hrou“
spolufinancovaný Evropskou unií. Naše školka se stala
úspěšným žadatelem. Pedagogové během roku
absolvovali různá školení. Získanými finančními
prostředky můžeme nadstandardně vybavit školku
pomůckami, které umožňují moderní vzdělávání, jako
např. interaktivní tabuli.
Cílem tohoto projektu je podpořit profesní růst pedagogů
mateřských škol, získávání dovedností, znalostí a
kompetencí a také zvyšování kvality jejich každodenní
práce ve vzdělávání a výchově dětí.

Text a foto: MŠ Panenský Týnec

Ani Základní škola nezahálela ve svých aktivitách. A tak se kromě učení například žáci 1. a 2. ročníku stali na jeden
den malými kuchaři a s pomocí opravdového šéfkuchaře připravili slavnostní hostinu nebo se v rámci výuky prvouky
vydali do planetária, kde se zábavnou formou dozvěděli spoustu informací o vesmíru, planetách a souhvězdích.
Zajímavá byla jistě možnost seznámit se s vybavením
kosmické lodi a působením gravitační síly. Žáci pátého
ročníku se vydali na vlastivědnou vycházku do lesa kolem
Žerotína a k rybníku. Cestou poznávali květiny a mluvili o
ochraně přírody. U rybníka se pak naučili jak správně
rozdělat oheň v přírodě.
První červnový týden strávili žáci od prvního do pátého
ročníku na škole v přírodě v Peci pod Sněžkou. Zpestřením
pobytu byl plavecký kurz zakončený mokrým vysvědčením.
A tak si děti užily nejen procházky a výlety po přírodě, ale
především se věnovaly zdokonalování svých plaveckých
dovedností.

Text a foto: ZŠ Panenský Týnec
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Ze společenského života
Příchod jara, který z mrazivých zimních měsíců
přeskočil takřka do těch letních, s sebou přinesl
spoustu dění z oblasti kulturní a sportovní. Nyní si je
můžete v tomto krátkém výčtu připomenout.

Masky kam se podíváš

Zpět v čase
Pionýři, svazáci, budovatelé a další dle fantazie se prvního
května sešli na návsi k recesistickému májovému průvodu.
V čele s Vladimirem Iljičem Leninem prošli všichni
zúčastnění obcí až k sokolovně, kde společně poseděli u
dobrého jídla a pití.

Jarní sezonu odstartoval maškarní ples pro dospělé,
který uspořádala Komunita Tejnecko. I přesto, že
účast nebyla tak hojná, jako v loňském roce, bylo na
co se dívat. A tak se na tanečním sále mohl potkat
například anděl Petronel s dámskou posádkou
jamajského čtyřbobu, svítícími sněhuláky, knězi,
čerticemi či s prezidentem. Oceňujeme fantazii a
kreativitu všech zúčastněných a doufáme, že si každý
z plesu něco odnesl, ať už v podobě ceny z tomboly
nebo
alespoň
hezkého
zážitku.

Májové posezení
V sobotu 26. 5. 2018 se u altánku na dětském hřišti konalo
májové posezení. K poslechu zněly lidovky Rudy Rytiny a
jeho kolegy. Děti se mohly povozit na koních manželů
Vodňanských z Úherec. Počasí nám přálo a tak nám nic
nebránilo užít si krásný podvečer s dobrým občerstvením.

K sokolovně se slétly čarodějnice
Jako každý rok připravila opět Komunita Tejnecko
pálení čarodějnic. Vlastnímu zapálení vatry, na
jejímž vrcholu trůnila hadrová čarodějnice,
předcházely soutěže o nejkrásnější malou
čarodějnici a o nejlepší cukrářku. Ani v jedné z
disciplín neměla porota jednoduchou práci. Se
zapadajícím sluníčkem přišlo na řadu zapálení vatry.
Počasí nám přálo, a tak se malým ani velkým dlouho
nechtělo domů, někteří vydrželi na hřišti dlouho přes
půlnoc.

Retejn – Multi kulty fest
Hudební fanoušky jistě potěšil festival Retejn, na němž jsme
přivítali hned několik rockových kapel, a který se pro letošní
rok přesunul z areálu chrámu do sokolovny. Poslechnout
jsme si mohli skupiny Paralet, XaCru, The Blueberries,
HaiFish, Cox & Vox, Marry B, Refreš a duo Pavel Houfek a
Kateřina Rousová.
Milovníci rocku si mohli vychutnat
skvělou atmosféru, která panovala až do ranních hodin. Rádi
bychom poděkovali všem umělcům a všem, kteří se na
přípravách festivalu podíleli.
Texty a foto na stránce: Miloš Vejražka

TEJNICKÝ ZPRAVODAJ ● VYDÁNÍ 2/2018 ● STRANA 6/8

Kamarádům trempské osady Bílý Racek
Ahoj kamarádky a kamarádi,
léto je v plné síle a my za
sebou máme několik akcí,
mezi nimiž nechyběl Country
bál na Pile. Při tónech
trempských písní jsme si
mohli také užít atmosféru
potlachu, který se konal 16.
června
u
„Hladičáku“
Děkujeme všem kamarádům,
kteří nám přišli zahrát.
Text: Milan Gašpar – Šerif Bidlo

Počasí bylo akci nakloněno a tak si diváci mohli užít
řidičských schopností všech účastníků. A že bylo na co
se dívat.
Soutěžilo se hned v několika kategoriích – v kategorii
fréza zvítězil pan Filip Kotous, s mini traktorem pak
Václav Kuneš. S valníkem nejlépe zacouval Josef Srb
následován Petrem Podivínským a Pavlem Čiperou.

Traktoriáda 2018
Závody pro všechny fanoušky továrních i po domácku
vyrobených traktorů – to je traktoriáda, která se
uskutečnila již po čtvrté u seníku dne 9. 6. 2018.

V kategorii malotraktory obsadili místa vítězů Martin
Korous, Vladimír Pešula a Václav Svátek. S velkými
traktory zvítězili Petr Šprynar, Pavel Petrus a Jiří Snop.
Zvláštní uznání zaslouží Vlasta Fronk, který se zúčastnil
na čtyřkolce.
Text: Lenka Slezáková
Foto: www.traktoriáda.net

TEJNICKÝ ZPRAVODAJ ● VYDÁNÍ 2/2018 ● STRANA 7/8

Sport
Přípravka bojuje
Takto vtipně okomentoval zápasy žáků trenér Václav Lukšík na svém facebookovém profilu:
17. květen - dnes hrála naše starší přípravka s již tradičním soupeřem ze Žižic. Byl to nesmírně napínavý
zápas, který měl neuvěřitelnou zápletku. Náš protivník se během celého utkání nedokázal ani jednou
prosadit na rozdíl od našich borců, kteří dokázali vstřelit tři branky . Nicméně dva zásahy byly do
vlastní sítě, čímž jsme docílili pouze uspokojivé prohry 1 : 2. Já všem hráčům moc děkuji za předvedený
výkon, který ocenili i trenéři soupeře.
22. květen - tak jsme včera odehráli další dvě utkání s naší
omladinou. Byly z toho sice dva shodné a ne moc lichotivé výsledky
1:7, naproti tomu si kluci a holky zahráli kopanou na hezkém hřišti.
My se ale lepším výsledkům nebráníme a s chutí si na ně počkáme.
Tak zase příště

FOTBAL
Fotbalisté
TJ
Sokol
Panenský Týnec uhájili svou
účast v okresním přeboru,
kdy skončili na 12 místě.

Rozlučka se sezónou a schůze Sokola – 16. 6. 2018
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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