INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Září 2018

Slovo starosty

Vážení čtenáři, milí sousedé,
vítám Vás u podzimního čísla Tejnického zpravodaje, které je zároveň posledním vydáním končícího volebního
období. Když něco končí, je zvykem bilancovat. Já to ale neudělám. Raději věnuji prostor současnosti i budoucnosti
a hodnocení nechám na Vás.

Panenský Týnec se ocitl v době, kdy vrcholí přípravy na realizace
důležitých staveb, které ovlivní život v Týnci a okolí na velmi dlouhou
dobu. Ta úplně největší, zkapacitnění silnice č. 7 je ve fázi získání
posledních
stavbyvážím
v zimním
období.
Samotná
Osobně
jsem povolení
velmi rádaapřípravy
také si velice
toho,
že mi jako
starostovi městyse byl dán
stavba
by
měla
začít
v
srpnu
2019.
Tuto
akci
má
ve
své
režii
stát
Hlavním úkolem bylo dostát
prostřednictvím
ŘSD,
pro
které
jsme
partnerem
a
pomocníkem
při
předvolebním slibům, což se dle
jednáních s veřejností a s úřady. Věřím, že i drobné doplňkové stavby
mého soudu podařilo a určitě není
zkapacitnění, jako je osvětlený chodník ke hřbitovu nebo
za komunikace k čerpací stanici, budou přínosem. Pro nás nejdůležitější
stavbou zůstává společné odkanalizování Panenského Týnce a
Žerotína. Podařilo se nám zajistit potřebná povolení, získat dotaci a
vybrat dodavatele. V současné době máme naplánováno zahájení
stavby na 10. 11. 2018. O kanalizaci jsem Vám připravil samostatnou
stranu 3.
Dále probíhá příprava prodloužení vodovodu, úpravy cest a
pokračuje zdravotní řez stromů v parku a na návsi. Během zimy čeká
budovu úřadu rekonstrukce a zkapacitnění toalet. Ty současné
nezvládají nápor turistů a svatebčanů. O pomoc s financováním této
akce jsme požádali Ústecký kraj a 10. 9. odsouhlasilo krajské
zastupitelstvo příspěvek 100 tisíc korun.
Během září spustíme nový web, který odpovídá moderním trendům
28. 9. Vás zvu od 16 hodin na vernisáž
a bude přehledný i na mobilních zařízeních. Tato změna přináší také
fotografií Jakuba Davida v naší Minigalerii
novou službu, rozesílání SMS. Tato služba doplní hlášení místního
Průjezd.
rozhlasu, kdy informace z hlášení dostanou zájemci SMS zprávou.
rozhlasu, kdy informace z hlášení dostanou zájemci SMS zprávou. Výhodou je, že se informace dostane i k občanům,
kteří jsou mimo Panenský Týnec, nebo hlášení neslyší.
Přeji Vám příjemný podzim a dovoluji si pozvat vás na některou z akcí, které proběhnou v rámci oslav stého výročí
vzniku Československa, nebo na akci některého z našich spolků a sdružení.
dále. Co se týká odkanalizování,

Bc. Jiří Čížek

Aktuálně

Ze zastupitelstva

· Byl vybrán dodavatel
stavby kanalizace a ČOV
– společnost EKOSYSTEM

Čtvrté zasedání zastupitelstva
městyse se uskutečnilo dne 4. září
2018. Zastupitelé schválili směnu
pozemků 1512/42 a 1328 z důvodu
úpravy cesty pod zahradou paní
Fenclové, dále schválili záměr
pronajmout pozemky v okolí Ovčína
panu Lukášovi, který by je rád využil
pro pastvu ovcí. Pozemky nebudou
trvale oploceny, ale pastva bude
probíhat pomocí mobilní oplocenky.
Dále byl schválen záměr směny
pozemků
s panem
Zdeňkem
Lukášem, který vlastní pozemky pod
některými místními komunikacemi.
Za tyto pozemky byly panu Lukášovi
nabídnuty pozemky u Ovčína, kde
pan Lukáš hospodaří. Dále byl
zastupiteli projednán a schválen
bezplatný
převod
pozemků
z vlastnictví České republiky do
vlastnictví městyse Panenský Týnec.
Jedná se o pozemky pod cestou na
Šibeníku. V dalších bodech zasedání
zastupitelé
schválili
například
poskytnutí investičního příspěvku
Dobrovolnému svazku obcí Městys
Panenský Týnec a Žerotín na
předfinancování akce výstavby
kanalizace, rozpočtová opatření,

· 5. a 6. října 2018
proběhnou volby do
zastupitelstva městyse
· Krajské zastupitelstvo
schválilo dotaci ve výši
100.000 Kč na opravu
toalet v přízemí úřadu
· Bylo zahájeno společné
stavební a územní řízení
ke stavbě vodního díla
„Prodloužení vodovodu
v lokalitě Pod
zahradami“
· Proběhla druhá etapa
ošetření veřejné zeleně
v centru obce
· Bude spuštěn nový
obecní web
Nová služba pro občany
zasílání SMS

výjimky z počtu žáků ve třídách
mateřské a základní školy či Místní
akční plán rozvoje vzdělávání na roky
2018 – 2023.
Závěrem byli zastupitelé informováni
o podané žádosti na kompostéry.
Rozhodnutí o rozdělení dotací bude
zveřejněno v březnu příštího roku.
Ředitelka ZŠ paní Jana Rumlová
informovala zastupitele o změnách
ve školním řádu týkající se omezení
používání mobilních telefonů či
zvýšení bezpečnosti žáků pomocí
instalace
videotelefonů
u
vchodových dveří.
Starosta také informoval zastupitele,
že se přihlásila paní Erika
Neumannová,
vnučka
Adely
Neumannové rozené Tuscany. Paní
Erika Neumannová projevila zájem o
dokončení rekonstrukce rodinné
hrobky. Proběhla schůzka paní
Neumannové s panem kameníkem
Šolcem, který rekonstrukci započal.
Společně se dohodli na pokračování
v rekonstrukci. Tu bude paní
Neumannová hradit z vlastních
zdrojů.
Text: Lenka Slezáková

Oprava cesty
V III. čtvrtletí 2018 své
životní jubileum
oslavili:
Milena Šafránková
František Šafránek
Miluše Slanařová
Miroslav Ohem
Anna Kučerová
Městys Panenský Týnec
přeje k životnímu výročí
hodně zdraví a
spokojenosti do dalších let
života.
Text: Miluše Slanařová

Usnesením
04/2018/4
zastupitelstvo
městyse
schválilo směnu pozemků
1512/42 a 1328. Umožnilo tím
započít úpravu cesty podél
potoka za zahradou paní
Fenclové. Navrácení cesty na
pozemek
Státního
pozemkového úřadu, který je
v katastru
označen
jako
ostatní
komunikace,
byl
zachován přístup k okolním
pozemkům
zemědělskou
technikou. Zároveň došlo
k úpravě okolí a vyčištění
koryta
potoka.
Stejným
způsobem by měl městys
postupně řešit i jiné cesty,
jejichž poloha není zcela
v pořádku.
Text a foto: Jiří Čížek
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Informace o záměru likvidace odpadních vod
v Panenském Týnci a Žerotíně
HARMONOGRAM

2015
HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ
ODKANALIZOVÁNÍ
PŘÍPRAVA SVAZKU DSO

2016
REGISTRACE SVAZKU
SOD PROJEKTOVÁNÍ
PROJEKTOVÁNÍ

2017

Pohled na čističku

Vážení občané, dovolte nám,
abychom Vám prostřednictvím
těchto několika sloupečků
podali informace o projektu
Sdružení obcí Panenský Týnec a
Žerotín pro stavbu kanalizace a
ČOV EO 600.

JAK JSME DALEKO?
Poté, co jsme na podzim roku 2017 získali
stavební povolení a podali žádost o
dotaci, jsme pokračovali jednáním o
úvěru, přípravě zadávacího řízení na
dodavatele stavby, stavebního dozoru
atd. Připravené zadávací řízení jsme
nechali
zkontrolovat
samotným
poskytovatelem dotace.
Pro náš projekt bylo nejdůležitějším
mezníkem přiznání podpory OPŽP. Na
výsledky jednání výběrové komise jsme si
počkali až na začátek léta, ale o to
příjemnější byl výsledek. Ve výzvě č. 71
skončila naše žádost na druhém místě
z celé ČR a uspěla jako jediná
v Ústeckém kraji. Na veřejnou část jsme
získali podporu 63,75% z EU. Za to bych
chtěl poděkovat spolupracovníkům, kteří
s námi projekty a žádost připravovali.
V současné době jsme před podpisem
smlouvy s vybraným dodavatelem –
společností EKOSYSTEM. Ten vzešel
ze zadávacího řízení, které začalo
v polovině srpna a bude ukončeno
podpisem smlouvy. Vysoutěžená cena je
45 847 702,18 Kč. To je téměř o 4 miliony
méně oproti předpokládané ceně stavby.

Bohužel byla již vyčerpána alokace pro
získání půjčky OPŽP. Jednáme tedy o
poskytnutí investičního účelového
úvěru. Ten by pokryl jak dofinancování
veřejné části, tak přípojek. Jednání
s bankou
již
velmi
pokročilo,
předpokládaný termín podpisu smlouvy
je konec září.
Co se týká přípojek, žádám Vás o
součinnost. Pro společné získání
územního souhlasu Vás poprosíme o
plnou moc pro zastupování na stavebním
úřadě. Dále vás požádáme o spolupráci
s panem projektantem Ing. Plhalem.
Některé z Vás jsme již v minulosti
navštívili. To bylo z důvodu získání
územního rozhodnutí na veřejnou část.
Nyní nastal čas na upřesnění umístění
domovních přípojek.
O plánovaném setkání budete vždy
předem informováni, abychom našli
vhodný termín.
Věříme, že se nám společně podaří tento
náročný projekt, který je významný pro
naše životní prostředí, zdárně dokončit.
Bc. Jiří Čížek – starosta Městyse Panenský
Týnec

ZÍSKÁNÍ ÚZEMNÍHO
SOUHLASU
SOD PROJEKTOVÁNÍ
PŘÍPOJEK
PROJEKTOVÁNÍ
PŘÍPOJEK
STAVEBNÍ POVOLENÍ
ŽÁDOST O DOTACI

2018
PROJEKTOVÁNÍ
PŘÍPOJEK
ZÍSKÁNÍ DOTACE
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
DODAVATELE
ZÍSKÁNÍ ÚVĚRU
ZAČÁTEK STAVBY

2019 - 2021
REALIZACE

2022

Jiří Křišťál - starosta obce Žerotín

VYHODNOCENÍ
PROVOZ

Text: Jiří Čížek
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Nový obecní web
Stávající webové stránky byly již nevyhovující zejména
pro zobrazení na mobilních zařízeních. Úpravou obecních
stránek nejen splníme svou legislativní povinnost, navíc
podpoříme turistický ruch a drobné podnikání v obci.
Velkým přínosem bude možnost přihlášení k odběru
SMS. Jedná se o červené tlačítko v pravé horní části.
Zájemcům, kteří nemají možnost přihlášení, rádi na
úřadě pomůžeme.
K podobnému kroku přistoupil také Žerotín. Díky
stejnému provozovateli stránek tak budeme moci
sjednotit informace z našeho sdružení.

a foto:
JiříČížek
Čížek
Text aText
foto:
Bc. Jiří

Výročí 100 let Československa, stromy republiky a řešení veřejného prostoru
Nadpis zní možná trochu zmateně, ale dovolte, abych Vám to vysvětlil. Letošní říjen bude sváteční. Při tak významné
příležitosti jako je 100 let republiky, bývá zvykem sázení lip. Také my bychom se rádi přidali zasazením tzv. Stromu
svobody. A když už budeme u sázení, tak bychom se mohli zamyslet nad jeho okolím. Tady by se měla zapojit veřejnost
při řešení veřejného prostoru. Stane se tak pomocí tzv. workshopů. První by
se konal v Panenském Týnci ve čtvrtek 8. 11. od 14h. Nejprve bychom spolu
s vámi, kdo budete mít zájem, prošli místa, kterých by se úpravy mohly
týkat. Architekt a botanik by na místě pohovořili o základních principech,
které je dobré při revitalizaci veřejných prostranství dodržovat a proč.
Zároveň by naznačili možnosti, jak by revitalizace mohla proběhnout u nás.
Poté bychom vás rádi pozvali k diskuzi nad tím, co jsme během procházky
slyšeli. Předání návrhu revitalizace je pak čtvrtek 29. 11. od 14h také za
účasti veřejnosti. Na začátku září jsem se zúčastnil exkurze na téma veřejný
prostor v Bavorsku. Řešení veřejných prostor, zadržování vody, rekreační
zóny atd. mají opravdu na vysoké úrovni. Jsou samozřejmě mnohem dále i
díky podpoře od
regionů
i
spolkové vlády.
Nejdůležitější je
ovšem
účast
veřejnosti
prostřednictvím
různých
okrašlovacích
spolků
a
podobně.
Propustný chodník, záhon nenáročný na údržbu, bezbariérové ulice – obec Himmelkron s klášterem a 800 m
dlouhou lipovou alejí podél Bílého Mohanu.
Text a foto: Jiří Čížek

Pořádání her mikroregionu se tento rok ujaly Blšany u Loun v čele s paní starostkou Evou Schedivou.
Byla to akce povedená, plná soutěží na suchu i na vodě.
Dalším společným počinem bylo podání žádosti o kompostéry, štěpkovače a kontejneru na textil. Dle
vyjádření OPŽP předpokládaný termín vyhodnocení žádostí je 7. 3. 2019.
21. 9. jedou žáci škol mikroregionu do Německa, kde navštíví školu v Leubsdorfu, v kulturním domě vystoupí
kouzelník a prohlédnou si zámek Augustusburg.
22. 9. proběhne setkání občanů. Začátek je v 10 hodin v Panenském Týnci, kde čeká hosty prohlídka výstav a
galerie, mezi svatbami krátká prohlídka chrámu a malé občerstvení. Poté proběhne vystoupení pěveckého sboru
v kostele ve Slavětíně a prohlídka ekofarmy. Také Vy jste srdečně zváni.
Text: Jiří Čížek
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Z našich škol
Děti v mateřské škole se seznamují s novou učební pomůckou
Po prázdninách se sešel kolektiv pedagogů a provozních zaměstnanců v přípravném týdnu. Všechny zaměstnankyně
se snažily, aby školka mohla uvítat nové děti a rodiče v krásném a motivujícím prostředí. Hned první den 3. 9. 2018
jsme přivítali mezi námi 11 nových dětí s rodiči. Pro nás i děti to byl i den, kdy k nám přijela firma s novou interaktivní
tabulí.
dne dne odpoledne všechny pedagogické
tabulí. Ještě
Ještětéhož
téhož
pracovnice absolvovaly školení k obsluze této pomůcky. Potěšilo
nás, jak děti tuto novou interaktivní tabuli využívají, a i ty, co
nerady kreslí, vyhledávají možnost kreslení na velký formát. První
využití na představení této pomůcky jsme uskutečnili v prezentaci
na schůzce s rodiči dne 7. 9. 2018. pro školní rok 2018 – 2019 byla
mezi pedagogy přijata nová paní učitelka Bc. Kristýna
Kratochvílová. Přejeme všem dětem, rodičům a zaměstnancům
školky, aby tento rok byl klidný a radostný.
Text: MŠ Panenský Týnec, foto: Bc. Jiří Čížek

Žákům zpříjemní pobyt ve škole nové učebny
Vážení čtenáři, před osmi lety si vedení obce pohrávalo s myšlenkou zrušit místní školu, kterou navštěvuje minimum
žáků, konkrétně 67. Byla to situace opravdu tristní. Ale naštěstí to byla jen myšlenka, nikoli čin. Ještě další dva tři
roky jsme se potáceli v těchto nízkých číslech a snažili se hledat cesty, jak opět vybudovat škole renomé. A zřejmě
to nebylo marné úsilí. Najednou je zde 109 dětí, k 30. 9. je avizováno 111. Zázrak? Trochu ano. Ale především tvrdá
práce a profesionální nasazení pedagogů, kteří dokázali učinit školu zajímavou, příjemnou, přátelskou a s dobrými
výsledky. Dnes k nám přecházejí děti z blízkých venkovských škol i z Loun. Jsme jedna z mála škol v republice, která
se odvážila zřídit školní minibus. Ten se osvědčil natolik, že jsme museli dokoupit druhý. Víte, že existuje obec ve
Středočeském kraji, odkud k nám jezdí už deset dětí jen proto, že se jim u nás líbí? Není to obdivuhodné? Není to
pocta? Zároveň víme a akceptujeme, že jsou místní děti, které nikdy se svými rodiči nevstoupily do naší školy a
odjíždějí se vzdělávat jinam. Mrzí nás to, nerozumíme tomu, ale to je to jediné, co s tím můžeme dělat.
Učitelé mají dva měsíce prázdnin, to se ví. V následující galerii uvidíte, jak se během prázdnin proměnily některé
prostory, neboť s přibývajícím počtem žáků a aplikací moderních forem vyučování nebylo zbytí. A samo se to
opravdu neudělalo. Čímž děkuji těm kolegům a kolegyním, kteří část své dovolené věnovali na oltář školy. Nemuseli,
ale chtěli.
Jana Rumlová, ředitelka školy

Vlevo: Expozice chemických a fyzikálních pomůcek, které žáci 60 let
neviděli, neboť tyto byly uvězněny v zamčeném kabinetu
Vpravo: Učebna literatury, dramatické výchovy, čítárna, hudebna,
knihovna (původně sborovna)
Text a foto: ZŠ Panenský Týnec
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Ze společenského života
Souboj o nejlepší guláš

Drakiáda

Stejně jako v předchozích letech uspořádala
Komunita Tejnecko guláš parádu. Letos šlo již o čtvrtý
ročník. Rozloučení s prázdninami pro naše nejmenší,
které je pořádáno v rámci guláš parády, se tentokrát
bohužel pro nepřízeň počasí nekonalo. Nepříznivé
počasí však kuchařům nesebralo chuť a elán do
vaření. A tak jsme letos mohli vidět další rekordní
ročník, co se počtu týmů a návštěvníků týká. 21
kuchařských týmů se „pralo“ o místa ve třech
kategoriích. Tekutou cenu pořadatele získal tým
Patriotů Slaný. Hlasování lidu si letos podmanil tým
Amniotic. Dámská porota vybrala vítěznou trojici
takto – 3. Bobani, 2. Ropáci, 1. Ohnivá Pila. Je vidět,
že v Tejnici se vařit umí. Pořadatelé tímto děkují všem
kuchařským týmům, návštěvníkům, kapele Refreš za
hudební večerní doprovod a těší se na příští ročník
guláš parády.

Začal nám podzim a k tomu neodmyslitelně patří zhoršené
počasí, školní teror, někdy houbové žně, ale především
pouštění draků. Nám houby letos zatím nejdou, ale počasí o
víkend drakům přálo. Stejně jako loni 15 malých i starších
pilotů s různými výtvory soutěžilo již v tradičních disciplínách
– Hezoun, Letec a v umění vyrobit pokud možno létající
papírovou Vlaštovku. V kategorii Hezoun obsadil 3. místo
Honza Mazan, 2. místo si se svým drakem vylétala Emma
Kučabová a na 1. místě se umístil Tomík Puta. V kategorii
letec bylo pořadí následující – 3. místo Eliška Robková, 2.
místo Janina Starečková a zlatou vítězkou se stala Klárka
Putová. Závěrečnou již zmíněnou disciplínou byla výroba a
let vlaštovek. Tady si nejlépe vedla opět Emma Kučabová
následována v rozletu Eliškou Robkovou a pilotem
Adámkem. Všichni ověnčení vítězové i ne-vítězové dostali od
pořadatele buřtíka, kterého si všichni společně opekli na
připraveném ohníčku. Samozřejmě nesměla chybět sladká
odměna pro všechny zúčastněné. Tak to bylo ve zkratce
k drakům a vy se pomalu můžete těšit na další tradiční akci
lampionovou strašidelně pohádkovou stezku. Ta připadne
na sobotu 20. října. Takže se hrdinové těšte.
Text: Miloš Vejražka

Pozvánka na příští akce

Text: Miloš Vejražka, foto: Josef Maleček

Kamarádům trempské osady Bílý Racek
Ahoj kamarádky a kamarádi,
léto je už za námi a my jsme si během prázdnin užili
spoustu trempských akcí. Skvělý večer na Pile jsme
si užili s kapelou Staří vlci. Patří jim velké
poděkování. Velké dík patří také personálu za
skvělou obsluhu Lence, Aničce, Honzovi a všem
ostatním. Sjelo se na 80 kamarádů, kteří vytvořili
báječnou atmosféru. U Hladíkova rybníka proběhl
další potlach Samotářů za pomoci Bílého Racka.
Tímto chci poděkovat úřadu za velkou podporu
trempinku v Panenském Týnci. Moc Vám za to
děkujeme. Také děkujeme Marcele a Tomášovi
Andreskovým za skvělá zvadla a plakáty. Děkujeme
všem, kteří jste přispěli na skvělou muziku.
Za T.O.T. Bílý Racek Šerif Bidlo

6. 10.
20. 10.
25. 10.
27. 10.
28. 10.
10. 11.
12. 11.
17. 11.

Štrůdlobraní
V. pohádkově-strašidelná stezka
Setkání seniorů
Havelská zábava
Oslavy vzniku republiky
Mariášový turnaj
Svatomartinská pěkná
Country bál

Oslava sklizně ovoce a vína.
Těšit se můžete na původní
sborové úpravy pohanských
písní od Tomáše Kočko a jeho
Orchestru.
Vstupné je dobrovolné.
23. 9. 16:00 - Chrám

Text: Milan Gašpar
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Sport
Starší přípravka odehrála první zápasy v nové sezoně
V neděli 9. 9. 2048 zahájili naši malí fotbalisti novou sezónu. První zápasy sezóny jsme odehráli na domácím hřišti
v Panenském Týnci. Skvadře, pro nás neznámému týmu Slaný B, naše přípravka věnovala výhru 1:13. Jediná trefa
zařídila alespoň čestný úspěch v podobě onoho jediného gólu v síti slánského gólmana. V zápase proti
Vraný/Zichovec jsme dlouho sahali po remíze, leč k závěru nám došly síly a byla z toho prohra 2:6. Další dva
zápasy jsme odehráli v sobotu 15. 9. 2018 ve Zlonicích. Utkání s týmem Pozdeň/Jedomělice sice v konečném
výsledku ovládli soupeři a vyhráli 6:3, v prvním poločase ale
naši hráči podávali výborný výkon a remízovali 2:2. Utkání
proti týmu Zlonice bylo o poznání vyrovnanější, hráli jsme
naplno, což se projevilo ve výsledku utkání (2:3).
Aktuálně za náš tým kopou Štěpán Dort, Matyáš Dubiel, Matěj
Hartman, Zdeněk Korous, Kostrhoun Kryštof, Johana a Václav
Lukšíkovi, Vít a Štěpán Novotní, Martin Prošek, Martin Puta,
Satýnek Adam M., Bára Beňová a Robin Čechutý. Na prvních
zápasech je vidět, jak se tým oproti minulé sezoně zlepšuje,
fotbal hráče baví a chtějí hrát a vyhrát. Přejme jim to a držme
palce do dalších zápasů. Všechny zveme na další domácí
zápas v sobotu 29. 9. 2048, přijďte nás podpořit!
Text: Alena Novotná a Václav Lukšík, foto Klára Starečková

Rozpis zápasů mužů

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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