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Prosinec 2018

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, milí sousedé, čtenáři,
předvánoční čas je pro mnohé z nás nejkrásnějším obdobím roku a já věřím, že i tímto vydáním zpravodaje
přispějeme k jeho zpříjemnění.

zohledněny výsledky zadávacího řízení,
smlouva s bankou atd., tak nesmíme kopnout.
Jinak bychom o dotaci přišli. Bližší informace o
kanalizaci naleznete uvnitř zpravodaje. V roce
Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi
byl dán v opravě hřbitovní zdi,
2018 městyse
jsme pokračovali
Hlavním úkolem bylo dostát
obnovili jsme systém odvlhčení a izolace na
starším křídle školy, opravili jsme některé
předvolebním slibům, což se dle
cesty, proběhla další fáze řezu zeleně atd.
mého soudu podařilo a určitě není
Získali jsme stavební povolení na prodloužení
za
vodovodu, dotaci na zkapacitnění toalet
v přízemí úřadu a úspěšné je také
vyhodnocování
dotace
pro
ZŠ
na
bezbariérovost a učebnu informatiky. Ze
začátku příštího roku bychom tedy měli začít
Česká mše vánoční J. J. Ryby
s kanalizací, úpravou toalet a vodovodem. Rád
bych
také,
abychom
znovu
podali
Dovolte mi, abych úvodem využil této příležitosti a poděkoval
připravované
žádosti
o
dotace.
Vám jménem svým i jménem nově zvolených zastupitelů městyse
za důvěru, kterou jste nám ve volbách dali. Vaše důvěra je pro
nás velkým závazkem a my uděláme vše, abychom Vás
v nadcházejícím volebním období nezklamali.
Je samozřejmé, že o rozvoj našeho městyse se musí postarat
především náš úřad a zastupitelé, nemalou zásluhu na něm mají
také spolky, sdružení a také příspěvkové organizace. Přál bych si,
aby nás dobrá spolupráce provázela i příštím obdobím, protože i
sebelepší snaha a úsilí bez zájmu lidí ztrácí svůj význam.
A nyní mi dovolte, abych se na chvíli vrátil k aktivitám letošního
roku a nahlédl k plánům roku 2019. Tak jako v minulých letech si
ukrojila největší podíl příprava kanalizace a ČOV. Oprávněně se
mnozí ptáte, jak to, že ještě nekopeme. Věřte mi, že jsme spolu
dále.
Co se týká odkanalizování,
s dodavatelskou
firmou připraveni, ale dokud nebudeme mít
takzvané „tvrdé rozhodnutí o přidělení dotace“, ve kterém jsou

Vánoce určitě patří mezi nejkrásnější svátky.
Jsou vyvrcholením našeho kalendářního cyklu
a jsou pro mnohé z nás nejen oázou klidu po
celoročním shonu a spěchu. Přál bych proto
Vám všem, abyste v tuto dobu našli pro sebe,
Vaše nejbližší a nejdražší alespoň chvíli, kdy
prožijete skutečnou pohodu. Proto Vám nyní
z celého srdce přeji, abyste celé svátky strávili
co nejlépe a Vánoce Vám byly rovněž posilou
do dnů příštích. Děkuji všem za dobrou
spolupráci a pomoc v letošním roce a do
nového roku Vám přeji mnoho zdraví, štěstí a
osobních a pracovních úspěchů.
Bc. Jiří Čížek, starosta

Aktuálně

· 29. listopadu proběhl
audit hospodaření
městyse – nebyly
shledány nedostatky
· Kontrolou prošla i
jednotka sboru
dobrovolných hasičů
· Na štědrý den bude
otevřen kostel od 15 do
16 hodin
· Podepsána smlouva o
budoucí smlouvě na
koupi budovy pošty
· Stále se můžete přihlásit
k odběru SMS (červeným
tlačítkem v pravém rohu
webových stránek
městyse)

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Ve čtvrtek 20. 12 a
v pátek 21. 12. se již
nevybírají hotovostní
platby (prodej pytlů,
ověřování, atd.)Prodej
pytlů bude zahájen
znovu ve středu 2.
ledna 2019.
V III. čtvrtletí 2018 své
životní jubileum oslavili:
Naďa Vágnerová
Miroslav Brychta
Milan Gašpar
Městys Panenský Týnec
přeje k životnímu výročí
hodně zdraví a
spokojenosti do dalších let
života.
Text: Miluše Slanařová

Ze zastupitelstva
Páté
zasedání
zastupitelstva
městyse se uskutečnilo dne 3. 10.
2018.
Zastupitelé
schválili
rozpočtová opatření. Mgr. Jiří
Kučera byl jmenován dočasným
ředitelem
Základní
školy.
Zastupitelé byli vyzváni firmou
Česká
telekomunikační
infrastruktura o projednání využití
předkupního práva na budovu s č. p.
2, ve které v současné době
provozuje své služby Česká pošta.
Zastupitelé rozhodli o využití
předkupního práva a pověřili
starostu k dalšímu jednání se
společností.
Ustavující zasedání
Členové
nově
zvoleného
zastupitelstva se sešli dne 26. 11.
2018 na ustavujícím zasedání
v tomto složení:
- Bc. Jiří Čížek
- Jaroslav Korous
- Bc. Lucie Šebková
- Martina Dražanová
- Pavel Buk
- Mgr. Jiří Kučera
- Klára Starečková
- Miloš Vejražka
- Ing. Václav Henzl
Zastupitelé hlasovali pro Jiřího
Čížka, aby nadále vykonával funkci
starosty. Místostarostou byl zvolen
Jaroslav
Korous.
Zastupitelé
odsouhlasili zřízení finančního,
kontrolního a kulturního výboru a
zvolili jejich členy a předsedy.
Finanční výbor zastupitelstva
Předseda: Lucie Šebková
Členové: Klára Starečková, Václav
Henzl
Kontrolní výbor zastupitelstva
Předseda: Pavel Buk
Členové: Martina Dražanová, Miloš
Vejražka
Kulturní výbor zastupitelstva
Předseda: Miloš Vejražka
Členové: Klára Starečková, Václav
Henzl, Jiří Kučera, Renata Bártová.
Do školské rady byli jmenováni
Miloš Vejražka a Václav Henzl.
Dále zastupitelé určili členy, kteří
mohou provádět svatební obřady:
Kláru Starečkovou, Miloše Vejražku
a Lucii Šebkovou.

a Lucii Šebkovou.
Na zasedání, které se konalo dne
5. 11. 2018, byli jmenováni členové
kontrolní komise pro Sdružení obcí
Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu
kanalizace a ČOV EO 600. Byla
schválena smlouva o budoucí kupní
smlouvě, jejímž předmětem je
budova s č. p. 2.
Dne 26. 11. 2018 zastupitelé schválili
smlouvu o úvěru od Komerční banky
na výstavbu kanalizace a ČOV. Výše
úvěru pro Panenský Týnec je 16,5 mil
Kč s ročním úrokem 2,71%. Měsíční
splátka úvěru pro městys je ve výši
94.262 Kč. Podíl městyse na
nákladech Sdružení obcí na realizaci
projektu výstavby kanalizace a
domovních přípojek je 69%.
V souvislosti se schválením úvěrové
smlouvy zastupitelé odsouhlasili
smlouvu
o
spolupráci
mezi
Sdružením obcí Panenský Týnec a
Žerotín, Městysem Panenský Týnec a
Obcí Žerotín. v té se obce zavazují
vložit na účet sdružení prostředky na
realizaci
projektu
výstavby
kanalizace.
V neposlední řadě bylo schváleno
rozpočtové provizorium pro rok
2019, kdy budou hrazeny nejnutnější
výdaje
zabezpečující
provoz
městyse.
Po
dobu
platnosti
rozpočtového
provizoria
budou
hrazeny výdaje na již započaté
investiční a smluvně podložené akce
minulého roku. Rozpočtové příjmy a
výdaje
uskutečněné
v době
rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho
schválení. Do schválení rozpočtu se
hospodaření městyse řídí posledním
upraveným rozpočtem předchozího
roku.
Text: Lenka Slezáková

TEJNICKÝ ZPRAVODAJ ● VYDÁNÍ 4/2018 ● STRANA 2/8

Ceny za odpady pro rok 2019
Cena za pytle o objemu 60 l
Cena za pytle o objemu 110 l

35 Kč
65 Kč

Známkový odvoz odpadu vlastní popelnice
Nádoba 110 l nebo 120 l
1x týdně
Nádoba 110 l nebo 120 l
1x 14 dní
Nádoba 110 l nebo 120 l
kombinovaný
Nádoba 240 l
1x týdně
Nádoba 240 l
1x 14 dní
Nádoba 240 l
kombinovaný

2353 Kč
1451 Kč
1902 Kč
3890 Kč
2510 Kč
3200 Kč

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

2485 Kč
1583 Kč
2034 Kč
4134 Kč
2753 Kč
3444 Kč

UPOZORNĚNÍ
Odvoz komunálních
odpadů proběhne i o
svátcích 25. 12. 2018 a
1. 1. 2019, a to
v RANNÍCH HODINÁCH
!!!
Nádoby mějte
připraveny již od 6:00
hodin

Odvoz odpadu na známky je třeba uhradit do KONCE ÚNORA 2019
Text: Miluše Slanařová

Informace z DSO – KANALIZACE
Jak jsem Vám již napsal v úvodu našeho zpravodaje, čekáme na poslední
dokument ze SFŽP. V něm budou upřesněna pravidla, kde bude
zohledněn výsledek zadávacího řízení, hlavně tedy vysoutěžená částka na
veřejnou část 45 847 702 Kč a zajištění spolufinancování, úvěry obcí a
dohoda o spolupráci mezi obcemi a sdružením.
Já bych Vám rád přiblížil situace té tzv. neveřejné části, přípojek. Od
začátku přípravy projektu jsme přesvědčeni, že ideální bude varianta, kdy
se o přípojky, kterých s dotace netýká, ale jsou samozřejmě součástí
systému, postará sdružení. Přípojky zajistíme administrativně i stavebně.
Od Vás budeme potřebovat v první fázi, která bude po Novém roce,
souhlas se zajištěním Územního souhlasu na stavebním úřadě a s realizací
přípojky. Pro získání územního souhlasu je vypracována ke každé
domácnosti dokumentace se situací, řezy, a technickou zprávou o
připojení. Dále v paré najdete výpis z katastru, snímek katastrální mapy a
právě vzor plné moci se souhlasem. O dalším postupu budete
informováni rozhlasem, na úřední desce a také prostřednictvím SMS.
Proto neváhejte a připojte se k odběrům SMS pomocí našeho webu.
Náklad na financování přípojek je propočten (položkový rozpočet je
zpracováván) na 7 120 850,- Kč s DPH. Tato částka je již součástí úvěru na
spolufinancování. Váš podíl na připojení jsme valnou hromadou DSO
jednotně stanovili na 5 000 Kč za přípojku. To se týká domácností s trvale
hlášenými obyvateli v Panenském Týnci a Žerotíně. U připojení
domácností bez trvale hlášených obyvatel jsme stanovili částku 10 tisíc Kč.
Je to zejména proto, že je u těchto objektů koeficient počtu připojených
obyvatel (tzv. EO) nižší.
Pro Vaši větší informovanost o systému odkanalizování obcí jsem
vypracoval brožuru. Tu obdržíte začátkem ledna 2019 do Vašich schránek.
Text: Bc. Jiří Čížek

Hasiči vyjeli k několika
nehodám
Hasičská jednotka sboru má letos na
rozdíl od loňského roku napilno. Díky
své poloze a předurčenosti jsme vyjeli
takřka k 20 dopravním nehodám, ale i
ke spoustě dalším mimořádným
událostem. Bohužel dopravních
nehod bylo několik s tragickými
následky a se spoustou zranění. Rád
bych tímto svým kolegům hasičům za
jejich
dobrovolnou
činnost
poděkoval.

Dopravní nehoda u Zichovce

V souvislosti s přibývajícím počtem
nehod bychom chtěli naši jednotku
dovybavit
silnější
vyprošťovací
technikou určenou právě pro
dopravní nehody.
Nyní už ale doufáme v klidný adventní
čas a všem spoluobčanům přejeme
pohodové vánoční svátky a krásný
nový rok.
Text: M. Vejražka, foto: J. Čížek
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Nová stezka okolo Panenského Týnce: jak posílit genius loci týnecké krajiny?
Panenský Týnec znají jistě všichni čeští geomanti,
„nabíječi“ i velká část nahodilých turistů, kteří
městečkem s torzem kláštera projíždí. Místní torzo již
míjejí, míří nejspíš nejčastěji do přilehlého parku
s dětským hřištěm; dál, ven ze zástavby se však již
většina lidí nevydá. Je to škoda: chvilka prodírání
semknutým křovím za bývalým barokním ovčínem stojí
za to, stráň se otevře a výhledy na jádro městečka jsou
neobvyklé a zajímavé. Také voňavá stráň s otevřenými
polostepními trávníky je unikát: je jednou z tzv. „bílých
strání“, tedy opukovým svahem s občasnými
slínovcovými nátržemi (drobné sesuvy půdy na
erodovaném opukovém podloží, kdy na povrch vychází
holý substrát většinou bílé barvy), plná běžných i
relativně vzácnějších kytek. K těm výraznějším patří
třeba ledenec přímořský nebo pcháč bezlodyžný –
nebotanikům tato jména asi moc neřeknou, ale
podstatné je, že jde o poměrně významný úsek
teplomilné krajiny a bývalou obecní pastvinu, která dnes
díky absenci pastvy značně zarůstá dřevinami a přichází
tím jak o biologickou diversitu, tak i o průchodnost a
atraktivitu pro pěší.
Nad strání se pak již rozkládá jen nekonečná zemědělská - Nahoře: centrální část bílých strání, dole: netypický výhled na
městys
krajina typická pro většinu týnecka. Zde je ještě navíc
letiště a rozsáhlé hnojiště: na první pohled nelákavé úseky krajiny, avšak při bližším pohledu opět pestré zajímavé
území – na jaře zde pravidelně tlučou slavíci. Rumiště okolo letiště jsou zajímavým sekundárním stanovištěm
teplomilné flóry a křovinový labyrint v severozápadní části území je v parném létě velmi příjemným útočištěm.
Tudy již vede prošlapaná cesta zpět do centra Panenského Týnce. Labyrint je mosaikou starých sadů, mladších
vysokých keřů a zbytků staré kulturní krajiny.
Jak popsanou krajinu zpřístupnit, udržet, jak do ní
nalákat lidi?
To vše vedlo k myšlence nového pěšího okruhu,
který by popsaná význačná místa propojoval. Nejde
však jen o pěšinu: v cenných úsecích krajiny, jako
jsou bílé stráně, by se znovu páslo nebo alespoň
sekala tráva; staré ovocné stromy by byly
osvobozeny od hustého náletu pionýrských dřevin a
celkově by byla obnovena péče o kulturní krajinu
tak, aby se z nově vzniklého „okruhu“ stal atraktivní
cíl vycházek místních i přespolních. Průhlednější
krajina by navíc nejspíš podtrhla a zvýraznila týnecký
genius loci: výhledy na torzo chrámu i panorama
členité týnecké zástavby by v obci zdržovalo
návštěvníky, kteří dnes znají pouze parkoviště na
návsi a jeho okolí. Pěší okruh by byl doplněn
decentním itinerářem – lavičkami z přírodních
materiálů, panely s informacemi o krajině i historii
území.
¬ Vlevo nahoře: Plánek trasy
Vlevo dole: zarostlý ovocný sad v dolní části stráně
Text a foto: J. A. Šturma, Místa zblízka
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Krajinné a architektonické řešení centra městyse
V minulém čísle zpravodaje jsem Vám psal o řešení veřejného prostoru, o exkurzi v Bavorsku atd. V rámci spolupráce a
předchozích návštěv nám urbanistka paní Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová zdarma vypracovala studii na řešení
prostoru centra Panenského Týnce. Její pojetí mne velmi zaujalo. Jsem si vědom, že přednost mají úkoly doplnění a
obnovy základní infrastruktury, přesto mi dovolte, abych Vám studii krátce představil.
Architektonické řešení - Idea spočívá v zobrazení historie vývoje sídla pomocí různých materiálů do plochy náměstí.
Každý materiál bude mít svoje časové období a návštěvníci tak mohou sami v náměstí číst jako v mapě. Místa kde kdysi
stály objekty nebo stavby nebo plochy s výraznou funkcí budou dle doby svého fungování zobrazeny daným materiálem.
Ideální by bylo, zpřístupnění barokní věže, aby se návštěvníci mohli podívat na celý areál i z výšky.
Ø upravit veřejný prostor, aby
odpovídal významu lokality
Ø zvýraznit historii místa v úpravách
veřejných prostor
Ø definování prostoru pro pohyb aut
Ø definování místo pro parkování
Ø zpřístupnění středových ploch
zeleně na náměstí
Ø sjednocení povrchů
Ø odstranění pohledových a
pohybových bariér

seznam historických vrstev:
10. století: Knížecí dvorec
materiál: mlat a valouny
1. hřbitov kolem kostela Sv. Jiří -propsání
půdorysu kostela a hřbitova do plochy kolem
2. brána vedoucí do knížecího dvorce propsání místa brány a vstupu na dvorec
do plochy,
3. knížecí dvorec a nejstarší stavba - zobrazit
v kamenné linii v ploše opevnění knížecího
dvorce a informace o dvorci a nejstarší stavbě
v infopanelu;
4. již zde stávala fara, mýtnice na východě na
západě (dnes zbourány a nahrazeny jinými
stavbami) - umístit zde značky do plochy
chodníku nebo tabule.
5. dvorec byl opevněn sypaným valem zobrazit jeho částečnou polohu pomocí
mlatové cesty.
13. století: Hrazené město
materiál: kámen hrubý (štět)
1. hradby, bašty, 3 brány, umrlčí cesta - nová
naučná trasa po původní hradební cestě s
informačními místy (tabulemi apod.)
2. opevnění kláštera zdí - zobrazit trasu
opevnění v linii vedoucí v terénu

15. století: Růst města a kláštera
materiál: kámen hrubý (štět)
1. hospodářská část dvoru byla oddělená zdí - zobrazit trasu v linii vedoucí v terénu
2. postaven pivovar a rybník - nová naučná stezka po původní cestě k pivovaru a rybníku s informačními místy- tabulemi
3. rozestavění kostela Panny Marie - zobrazit v linii z kamene v terénu, jak měl být zamýšlený kostel velký;
4. klášter oddělen hradbou a bývala zde vstupní brána do kláštera - zobrazit v linii z kamene v terénu, zobrazit přibližnou polohu
brány pomocí plochy z kamene
18. století až dodnes: Změny města do dnešní podoby
materiál: kámen přesný (kostka)
1. stavba nových stavení a zámku v panském dvoře - zobrazit v infopanelu
2. nový kostel Sv. Jiří a kaplička Sv. Jana Nepomuckého zobrazit v materiálu na povrchu
3. novodobé budovy
Dopravní řešení a řešení zeleně
zrušení nebo omezení průjezdu na cestách kolem kostela zpevnění krajnice hlavní cesty, vymezení přesných parkovacích míst
odstranit druhově nevhodné keře a stromy, které neodpovídají charakteru podnebí a krajině Panenského Týnce
Text: Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová a Bc. Jiří Čížek

TEJNICKÝ ZPRAVODAJ ● VYDÁNÍ 4/2018 ● STRANA 5/12

Z Mikroregionu Perucko
Vážení čtenáři, na valné hromadě Mikroregionu Perucko jsem Přehled akcí
byl zvolen předsedou tohoto svazku obcí. Tuto výzvu jsem 5. 12. byly na společném jednání vedení mikroregionu
přijal, protože jsem přesvědčený, že sdružení obcí a přátelské obce Leubsdorf v Seifenu naplánovány
v mikroregionu má svoje opodstatnění a smysl. Například pro rok 2019 tyto akce:
pokud jde o vzájemnou informovanost a výměnu zkušeností,
6. 2. Oslava 25 let sjednocení obcí - Leubsdorf
koordinaci některých činností, které přesahují hranice
8. 6. Fotbalový turnaj o Letnicích - Leubsdorf
jednotlivých obcí nebo společné iniciativy k vyšším orgánům,
3. 8. Vesnické hry mikroregionu – pravděpodobně
jako je třeba Ústecký kraj, ORP Louny, nebo například MPSV Smolnice
Úřad práce.
7. 9. Krajské dožínky Peruc
Mezi hlavní směry činnosti v následujících týdnech by mělo
20. 9. Setkání školáků – ZŠ Panenský Týnec
patřit aktualizování webových stránek mikroregionu, zlepšení
30. 11. Setkání občanů – Zahájení adventu Leubsdorf
propagace a informovanosti o činnosti mikroregionu
Text a foto: Jiří Čížek
5. 12. Vyhodnocení spolupráce, plán akcí 2020
včetně přehledu kulturních a společenských akcí v roce 2019
ve
členských
a prověření možnostístromy
získat další
finanční a řešení veřejného prostoru
Výročí
100obcích
let Československa,
republiky
zdroje na podporu činnosti mikroregionu, například z MAS
Nadpis zní možná trochu zmateně, ale dovolte, abych Vám to vysvětlil. Letošní říjen bude sváteční. Při tak významné
Serviso,
jehož
je mikroregion
členem. bývá zvykem sázení lip. Také my bychom se rádi přidali zasazením tzv. Stromu
příležitosti
jako
je 100 let republiky,
svobody.
A kdyžstarostů
už budeme
u sázení, takjebychom
se mohli zamyslet
nad jeho okolím. Tady by se měla zapojit veřejnost
Příští
setkání
mikroregionu
naplánováno
na
při
řešení
veřejného
prostoru.
Stane
se
tak
pomocí
tzv.
workshopů.
První
by
24. ledna 2019 k nám do Panenského Týnce. Rád bych na ně
se konal
v Panenském
Týnci ve
čtvrtek 8. 11. od 14h. Nejprve bychom spolu
Text: Bc. Jiří Čížek
pozval
zástupce
Úřadu práce
a Servisa.
s vámi, kdo budete mít zájem, prošli místa, kterých by se úpravy mohly
týkat. Architekt a botanik by na místě pohovořili o základních principech,
Přeshraniční
setkání občanů a návštěva ze spřáteleného Gahlenz
které je dobré při revitalizaci veřejných prostranství dodržovat a proč.
Koncem
se v rámci
partnerství
Perucko
s německou
krušnohorskou obcí Leubsdorf uskutečnilo
Zároveňzáří
by naznačili
možnosti,
jak byMikroregionu
revitalizace mohla
proběhnout
u nás.
Přeshraniční
se nad
o tradiční
na české a německé straně, a letos přijelo jejích
Poté bychomsetkání
vás rádiobčanů.
pozvali Jedná
k diskuzi
tím, coakci
jsmestřídavě
během procházky
jednačtyřicet
německých
účastníků,
vedených
leubsdorfským
radním
a představitelem
obecní části Schellenberg k
slyšeli. Předání návrhu revitalizace je pak čtvrtek 29. 11. od 14h také
za
nám.
přátelském
Panenském
Týnci jeho
starostou
a místopředsedou
Mikroregionu Perucko Jiřím Čížkem,
účastiPoveřejnosti.
Napřivítání
začátkuvzáří
jsem se zúčastnil
exkurze
na téma
veřejný
prostor
v
Bavorsku.
Řešení
veřejných
prostor,
zadržování
vody,
rekreační
při němž nechyběly pravé české koláče, a po prohlídce nedostavěného chrámu a muzea, se celá delegace odebrala do
zóny atd. Tamní
mají opravdu
nakde
vysoké
Jsou samozřejmě
mnohem dále
i
Slavětína.
Hájenka,
byloúrovni.
před třinácti
lety naše partnerství
dohodnuto,
se i nadále těší naší veliké úctě a
díky
podpoře
od
pěknému vzpomínání mj. i na zakladatele Mikroregionu Perucko pana Josefa Vilhelma. Paní Suchá se svým týmem
regionůjako vždyi chutný oběd a naši přátelé si pochvalovali české knedlíky. Zajímavá byla ale i prohlídka Ekofarmy,
nabídla
spolkové
vlády. mléčné krávy, mladí býci, ale i drůbež, lamy a pštrosi. V kostele sv. Jakuba Většího nás očekávalo
kde
jsou chovány
Nejdůležitější je
úžasné překvapení v podobě koncertu pěveckého sboru z Kladna, který pro nás zazpíval pásmo duchovních písní.
ovšem
účast
Dozvěděli jsme se ale i o historii tohoto románsko-gotického svatostánku ze 14. století a obdivovali pěkný oltář a
veřejnosti
nástěnné
fresky s biblickými výjevy. V oblíbené Hájence byla ještě podávána odpolední káva a další dobroty a pak
prostřednictvím
následovala
jízda do Jimlína, kde jsme si prohlédli zámek Nový Hrad. Jeho historie datující se od 14. století, defilé
různých
šlechtických
rodů,
kterou zakončili v 19. století Schwarzenbergové, současná sanace a její výsledky byly též předmětem
okrašlovacích
obdivu,
v pozdním odpoledni němečtí přátelé děkovali za krásně prožitý den u nás v Česku... Mimo
spolků a při loučení
a
plánované
akce
navštívili
začátkem října náš mikroregion i přátelé z německého krušnohorského Gahlenz, kde se
podobně.
nachází partnerské Vesnické muzeum. Těšili se poznat České středohoří a první cesta této pětačtyřicetičlenné
delegace, vedené někdejším starostou partnerského Leubsdorfu, nyní projektovým manažerem Ralfem Börnerem,
vedla tudíž do Peruce. Po přivítání starostou Radomírem Bláhou a předsedou Mikroregionu Perucko Jaroslavem
Vlasákem již následovala prohlídka Muzea českého venkova,
které se velmi líbilo, ale líbila se např. i perucká radnice,
kostel, Boženina studánka a Oldřichův dub. Výlet pokračoval
do Minipivovaru Zichovec, kde bylo současně setkání se členy
rady a dalšími starosty členských obcí mikroregionu a
závěrečným bodem programu bylo Muzeum chmele v Žatci,
které také velmi zaujalo. Na zpáteční cestě, která opět vedla
Českým středohořím, což si užívali, i tito naši přátelé děkovali
za zajímavý den letošního krásného podzimu u nás a
vyslovena byla další vzájemná pozvání...
Text a foto: Brigita Janovská
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Oslavili jsme 100 let od vzniku Československa
28. říjen patří k našim nejdůležitějším státním svátkům. Připomínáme si nejen obnovenou národní svobodu, ale
také tehdejší vlastenectví mnohých Čechů a Slováků, kteří se s masarykovskou republikou plně ztotožnili.
My jsme si je připomněli u pomníku padlých z obou světových válek a na hřbitově jsme vzpomněli u obnoveného
pomníku na Antonína Valeše, který tragicky zahynul ve službě prvorepublikovému Československu.
Doufejme, že již nikdy nepřijde doba, kdy bychom si výročí, které znamená tolik pro naši novodobou historii,
nemohli svobodně připomínat.
Věřím, že není troufalost říct, že žijeme v nejlepším období našich novodobých dějin. Společnost je sice politicky
rozdělená, mladší generace žijí velmi rychle, nebo není složité spadnout do dluhové pasti. To je ale jen malá daň,
za obrovskou svobodu, ve které žijeme.
Ne vždy tomu tak bylo, proto nezapomínejme na doby totality a nesvobody. Připomínat nám to také bude strom
svobody, který jsme společně zasadili. Přeji mu, aby byl zdravý a rostl společně s naším Městysem, Českou
republikou a vlastně všemi, kteří mají dobré úmysly.

Text a foto: Bc. Jiří čížek

Pomník Antonína Valeše
V rámci oslav vzniku Československé republiky byl na Týneckém
hřbitově předán rodině, spoluobčanům a vlastně všem
zrekonstruovaný pomník našeho rodáka, týneckého sokola a
válečného pilota Antonína Valeše, který tragicky zahynul při
cvičném letu v Bratislavě. Chceme tímto poděkovat všem, kteří se
na opravě pomníku podíleli. Spoluobčanům, kteří dobrovolně ve
sbírce přispěli. Firmám, které pomohly technicky i vlastním
nápadem. Rodině Valešových, městysu Panenský Týnec a hlavně
naší Komunitě Tejnecko, z.s., která sdružuje dobrovolně lidi se
zájmem o obec nejen na poli kulturním. Takže děkujeme tradičně –
všem třem generacím Liborů a Pavlu Filipovi, Dušanu Starečkovi,
Jiřímu Čížkovi, Romanu Putovi, Tomáši Pelcmanovi, Miloši
Vejražkovi, Miroslavu Vrbovi, Pepovi Robkovi, Tomáši Filipovi a
firmě ZEVOZ, Pavlu Lukášovi a Kláře Starečkové.

Rodina Antonína Valeše
Text a foto: Miloš Vejražka
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Z našich škol
Advent v Mateřské škole
Děti z mateřské školy uvítaly adventní čas zdobením
vánočního stromečku a povídáním si, co adventní čas
znamená. Navštívily zdejší základní školu, kde si
prohlédly keramickou dílnu a společně s žáky a paní
učitelkou z první třídy si zkusily vyrobit malý dáreček
z keramické hlíny.
29. listopadu si užily adventní setkání s rodiči
v dopoledním i odpoledním čase, kde ukázaly, co vše
se ve své školce učí.
I návštěva čertů s Mikulášem a anděly dne 5. 12. 2018,
ve spolupráci se žáky 9. třídy, splnila svá očekávání,
děti prožily klidné dopoledne bez děsivých zážitků,
všechny byly obdarované od andílků.
V pondělí 17. 12. 2018 proběhla ve třídách naší školky
„Vánoční nadílka“ s posezením u čaje a malou ochutnávkou
vánočního cukroví.
V úterý 18. 12. 2018, od 9.00 do 11.00 hodin, se konal „Den
otevřených dveří“..
Klidné Vánoce, mnoho štěstí, zdraví a radosti v novém
roce 2019 přejí zaměstnanci Mateřské školy Panenský
Týnec.
Text a foto: MŠ Panenský Týnec

Žáci ZŠ se učili, jak nakládat s penězi….
Finanční gramotnost je v naší společnosti čím dál tím
důležitější. A proto na konci listopadu navštívili naší školu
specialisté z ČSOB, kteří si připravili program pro děti od
čtvrté až po devátou třídu. Seznámili děti se zásadami
ochrany osobních údajů, o tom, jak nakládat a zacházet s
penězi v běžném životě, ale také například o tom, že není
dobré brát si půjčku. Většina zúčastněných dětí si chválila
takto užitečně strávený čas. Je tedy pravděpodobné, že
do světa financí nahlédnou i v příštích měsících.

…a zasadili lípu svobody
Ve čtvrtek 1. 11. 2018 jsme se také připojili k oslavám
100. výročí republiky. V rámci projektového dne si děti
připomněly důležité události z historie naší země, ti
nejmenší navštívili i památník obětí první i druhé
světové války v Panenském Týnci a starší děti zakončily
projektový den vysazením lípy.
Text a foto: ZŠ Panenský Týnec
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Ze společenského života
Navštívili nás Barborky i Mikuláš
U dětí ne moc oblíbenými jsou
předvánoční návštěvy Barborek a
Mikuláše s čerty, aby rozdali malým
neposedům balíčky se sladkostmi.

Pohádkově strašidelná stezka se těší velké oblibě
Komunita Tejnecko, z.s. má v podzimním
programu tradiční dětskou akci, a tou je
pohádkově strašidelná stezka. I letos
bylo k vidění spousta nových postav, a
tak
se
rekordních
250
dětí
s doprovodem
mohlo
pokochat
pohledem na rytíře, naší svatou Anežku,
hastrmana s Rusalkou, perníkovou
chaloupku v kompletním obsazení,
Širokého s Dlouhým a Bystrozrakým či
šmoulí rodinkou. Ti odvážnější se pak
mohli setkat se smrťákem, duchem,
čerty, hejkalem, lesním mužem, upírem i
se svou obětí a krvavou zubní ordinací.
V sokolovně si pak děti mohly vybrat
zaslouženou odměnu.

Text a foto: Miloš Vejražka

Text a foto: Miloš Vejražka

Kamarádům trempské osady Bílý Racek
Ahoj kamarádky a kamarádi, v Žerotíně tradičně vzplanul vzpomínkový oheň na našeho kamaráda Reďáka. Trempské
osady Bílý Racek a Modrá zátoka se zúčastnily 100 let Slovensko – českého potlachu v obci Kuchyňa u Malacek. V září
jsme se zúčastnili celosvětového setkání uspořádaného k výročí 100 let trempinku v Pikovicích na Sázavě, kde
vystoupilo na 28 kapel. Hvězdou setkání se stala Jitka Vrbová. Moc děkujeme osadě Ztracenka a všem organizátorům.
Za obě osady přeji veselé Vánoce a šťastný nový rok. Šerif Bidlo

Text: Milan Gašpar

Z činnosti ČČK
Vážení čtenáři Tejnického zpravodaje,
k blížícímu se konci roku 2018 je zapotřebí tak trochu zkalkulovat činnost naší organizace Červeného kříže, který i
v letošním roce pomáhal ještě více zlepšit kulturní aktivity v naší obci. Naší představou bylo a doposud je, se společně
scházet s našimi seniory a udělat jim alespoň jednou v roce hezké odpolední posezení spojené s tancem a malým
pohoštěním. Takže i letos 25. 10. 2018 se sešlo v „ Penzionu Na Pile „ 36 seniorů, kteří se dobře pobavili, zasoutěžili
a zatancovali. Všem se to moc líbilo a ani se moc nechtělo domů. V této aktivitě budeme pokračovat i v roce 2019,
neboť považujeme setkávání našich starších spoluobčanů za prioritu č. 1.
Další významnou akcí ze dne 14. 10. 2018, která již přesahuje svou účastí hranice našeho městyse, je „štrúdlobraní“,
kde se letos zúčastnilo se svými výtvory již 18 soutěžících. Letošní porota, které předsedal starosta městyse, musela
mít velmi dobře připraveny chuťové buňky a z takového množství výrobků zodpovědně vybrat ten nejchutnější. Ale
ii to se zdařilo na výbornou a jsme rádi, že se nemusela
z možného „ přeslazení organismu porotců“ poskytovat první
pomoc, ale mohlo se v poklidu udělit jednotlivé umístění
soutěžících. Ochutnávat bylo letos z dostatečného výběru.
V této akci budeme pokračovat i v roce 2019.
V závěru mi dovolte, abych jménem svým a jménem všech
členů pobočky Červeného kříže popřála všem spoluobčanům
krásné letošní vánoční svátky a hodně osobní pohody a zdraví
v roce 2019.
Renata Bártová
Předsedkyně pobočky ČK Panenský Týnec

Text a foto: Renata Bártová
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Recept na vánoční štolu podle
Evy Smetanové – starostky Počedělic
suroviny
2 plnotučné tvarohy
4 celá vejce
2 vanilkové cukry
30 dkg moučkového cukru
30 dkg rozpuštěného másla
20 dkg rozinek namočených v rumu
10 dkg ořechů

Česká mše vánoční
Třetí adventní neděli jsme mohli nasát vánoční atmosféru
v kostele sv. Jiří. Pěvecký sbor z Kladna Smetana-Slovanka a sbor
z Tuchoměřic La Folia nám pod vedením dirigenta Jana Duška
předvedly Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby, skladby pro dva
sbory a nakonec za doprovodu muzikantů také tradiční vánoční
koledy. Děkuji Milošovi a Mirce za přípravu kostela a Jardovi za
zapůjčení naftového topení, kterým jsme se snažili kostel alespoň
malinko zavlažit. Věřím, že si návštěvníci koncert užili a zvítězil
kulturní zážitek nad obavou z nachlazení.

Postup
V míse smícháme všechny suroviny. Na
vál si připravíme 75 dkg hladké mouky a 2
prášky do pečiva a přidáme směs z mísy.
Prohněteme a vytvarujeme váleček,
potřeme vejcem a pečeme do růžova 45 –
50 minut.
Dobrou chuť!
Text: Bc. Jiří Čížek, foto: Josef Maleček

Vánoční křížovka

Autoři křížovky: Matěj a Filip Pecinkovi
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Čínské bloggerky navštívily chrám
Dne 13. 8. navštívily ve spolupráci
s krajským úřadem chrám v Panenském
Týnci 2 čínské bloggerky, které
cestovaly po Ústeckém kraji. O návštěvě
vyšel článek v Magazinu New Star, ve
kterém jedna z těchto návštěvnic
popisuje, jak procházely energetickými
zónami s pletacími jehlicemi v ruce a jak
se jim jehlice s účinkem energií otáčely.
Dámám se u nás moc líbilo a zvou
ostatní, ať si účinek energií přijedou
sami vyzkoušet.
Text: Lenka Slezáková

UPOZORNĚNÍ PRO PŘEDSEDY, STAROSTY A POKLADNÍKY
Stejně tak jako v předchozích letech bude na jaře 2019 vyhlášena Výzva na podání žádosti o příspěvek na podporu
sportovní, kulturní a spolkové činnosti a cestovního ruchu v Panenském Týnci v roce 2019. Poté, co zastupitelstvo
na svém zasedání odsouhlasí pravidla pro poskytnutí příspěvku na rok 2019, naleznete na našich stránkách
formulář pro vyplnění žádosti. S administrací Vám rádi pomůžeme. Pro městys je kulturní a společenský rozvoj
velmi důležitý. Vždyť to, že o sobě víme, dělá obec obcí.
Přejeme našim oddílům, spolkům a sdružením mnoho úspěchů, hodně návštěvníků a hlavně radost ze života.
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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
Tejnický zpravodaj, Informační list zastupitelstva městyse Panenský Týnec, vychází jednou za 3 měsíce v nákladu 200 ks, uzávěrka vždy
k 25. dni posledního měsíce čtvrtletí. Vydavatel: Městys Panenský Týnec, sídlo Panenský Týnec č. p. 10, 43905 Panenský Týnec. Tisk:
Úřad městyse Panenský Týnec. Kontakt: asistentka@panenskytynec.cz, 415694129. Redakční rada: Bc. Jiří Čížek, Pavel Buk, Gabriela
Benešová. Grafická úprava: Lenka Slezáková. Zapsán do evidence periodického tisku s číslem evidenčním MK ČR E 21672.
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