INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Září 2019

Milí čtenáři, vážení sousedé,
vítám Vás u třetího letošního vydání našeho zpravodaje. Léto uteklo jako voda, úroda na polích je sklizena a děti
se vrátily do škol. Nejednalo se však o žádnou „okurkovou sezonu“. V Týnci i okolí se toho událo mnoho.

Slovo starosty

Panenském Týnci, na zámku Nový
Hrad a v Žatci. Cílem konference bylo
udržet návštěvníky delší dobu
v našem regionu.
Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi městyse24.
byl dán
srpna 2019 proběhla
Hlavním úkolem bylo dostát
integrace veřejné dopravy na
předvolebním slibům, což se dle
Slánsku,
která
měla
přinést
mého soudu podařilo a určitě není
kvalitnější i častější dopravní spojení.
za
Vznikla nová propojení jednotlivých
regionů i o víkendech. První dojmy,
zdá se z reakcí dojíždějících na Slaný
nebo Prahu jsou pozitivní.
Tradičním a velkým tématům,
Z oslav 140 let od založení SDH vyrušil naše hasiče požár stodoly v Toužetíně
jako je kanalizace a dostavba D7, se
věnujeme
uvnitř
vydání
Začneme lehčími tématy. V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří
v samostatných článcích.
připravují sportovní, kulturní a společenské akce, které jsou nejen zábavou
Na závěr úvodního slova mi
pro Vás, ale také dělají dobré jméno naší obci. Namátkou vyberu traktoriádu,
dovolte ještě jedno téma. V nedávné
pohádkový letní tábor na Peruci nebo setkání patchworkářek.
době došlo k nešťastné události, kdy
V sobotu 14. 9. oslavil Sbor dobrovolných hasičů 140 let své existence.
pes při venčení zranil jednu z našich
Nejednalo se o velkolepé oslavy za statisíce, jak je v poslední době s podporou
spoluobčanek. Přesto, že se spíše
kraje vidět. Byly to oslavy příjemné, osobní, a hlavně určeny členům sboru.
jednalo o výjimečnou událost,
Takový formát oslav, kdy se sejdou zasloužilí členové sboru spolu s aktivními
dodržujte Obecně závaznou vyhlášku
členy jednotky, pobaví se u pěkné muziky a odnesou si malý dárek, je dle
č. 2/2006, o pohybu psů na veřejném
mého názoru správný a zaslouží si podporu městyse.
prostranství obce. Děkuji.
Na začátku září proběhla v Krásném Dvoře a také v Podbořanech
Přeji Vám krásný podzim.
konference cestovního ruchu Stop & Stay. Také já jsem dostal prostor, abych
v přednášce představil náš chrám nejen jako turistickou památku, ale také z
pohledu
obce, jako majitele takové památky. Konference však začala
dále.
Co semalé
týká odkanalizování,
Bc. Jiří Čížek, starosta
už den už den před samotným jednáním exkurzí. V programu byly zastávky v

Aktuálně

Ze zastupitelstva

· Stále se můžete přihlásit
k odběru obecních SMS
pomocí červeného
tlačítka v pravém rohu
webových stránek
městyse

V průběhu letních prázdnin se zastupitelé sešli dvakrát. 31. července 2019
byla zastupiteli odsouhlasena nájemní smlouva s Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR pro dočasný zábor pozemků nad 1 rok spojený s dostavbou dálnice D7.
12. 8. se zastupitelé sešli, aby odsouhlasili výběr zhotovitele veřejné zakázky
s názvem „Panenský Týnec – prodloužení vodovodu v lokalitě Pod
Zahradami“. Vybrána byla společnost Ekosystem s.r.o., která podala nejnižší
nabídku a která bude v městysi budovat kanalizaci.
Dále zastupitelé schválili firmu Petr Kuchařík pro výměnu kotlů a topení ve
vilce u školy.
Text: Lenka Slezáková

· Lounská knihovna nám
opět zapůjčila nové
knížky – vypůjčit si je
můžete každé pondělí od
16.00 do 18.00 hod
· Komunita Tejnecko
uspořádala rozloučení
s prázdninami – to
proběhlo na dětském
hřišti

Z mikroregionu
V sobotu 3. 8. 2019 proběhly na Smolnici k všeobecné spokojenosti již 13.
Vesnické hry (Olympiáda) Perucka. Dvacet družstev soutěžilo v šesti
disciplínách plných vzruchu a zábavy. Všechna družstva dostala na závěr
diplom s umístěním a láhev sektu. Prvá v pořadí 1. Leubsdorf, 2. Chožov a 3.
Koštice dostala i pohár. Reprezentanti našeho městyse se umístili ve druhé
desítce soutěžících. Počasí nás nezradilo a celá akce proběhla v pohodové
atmosféře.

· 26. 8. předání stavby
kanalizace a ČOV
· 28. 9. se uskuteční u
Sokolovny již 5. ročník
KOTLÍKOVÉ GULÁŠ
PARÁDY a DĚTSKÁ
DRAKIÁDA všichni jste
srdečně zváni
· Zahájení stavby
prodloužení vodovodu
· 17. 9. Zahájení stavby D7

V III. čtvrtletí 2019 své
životní jubileum slaví:

V pátek 20. září se uskuteční Mezinárodní

setkání
žáků
základních
škol
mikroregionu a základní školy německé
obce Leubsdorf. Po příjezdu budou děti

Daniela Šímová
Josef Stehlík
Jaroslav Jirásek
Ivan Frátrik
Městys Panenský Týnec
přeje k životnímu výročí
hodně zdraví a
spokojenosti do dalších let
života.
Text: Miluše Slanařová

V III. čtvrtletí 2019 nás
opustila:
Růžena Forgačová
Městys Panenský Týnec
vyjadřuje upřímnou
soustrast všem
pozůstalým.
Text: Miluše Slanařová

přivítány v chrámu, prohlédnou si jeho areál
a následně se přesunou do základní školy,
kde je čeká vystoupení nejen dětí místní
školy, ale také dětí německých. Poté je
připraven odpolední program na téma
„Chráníme a poznáváme přírodu“. Na
několika stanovištích budou družstva plnit
úkoly zaměřené na třídění a recyklaci
odpadů. Rozšíří si informace o koloběhu
vody v přírodě, získají nové kamarády a
především si budou moci procvičit své
znalosti z německého jazyka.
Text: Lenka Slezáková
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Informace Sdružení obcí Panenský Týnec a
Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600.
Vážení občané, dovolte, abych Vás informoval o situaci ohledně
budování kanalizace a ČOV.
Po dlouhé přípravě a po nezbytných krocích, které vedly ke zdárnému zahájení
stavby, jsme v pondělí 26. 8. předali zhotoviteli, společnosti Ekosystém s.r.o.,
staveniště. Je to další významný mezník našeho projektu. Na začátku by mne
nikdy nenapadlo, že to bude trvat téměř pět let, než projdeme všemi překážkami
až sem. Nicméně to neznamená, že se nám uleví, ale je to impulz pro další, i když
někdy ne na první pohled viditelnou práci.
11. 9. 2019 jsme obdrželi změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tento
dokument potvrzuje přiznání dotace po výběru dodavatele a stanovuje výši
dotace, termíny realizace atd. Hned nato 12. 9. proběhlo jednání se zástupci
dodavatele, bankou, technickým dozorem, technickým dozorem banky,
administrátorem dotace atd. Na tomto jednání jsme mimo jiné řešili způsob
financování vlastních zdrojů a financování domovních přípojek.
A přípojky jsou momentálně úkol, kde potřebujeme Vaši spolupráci. Abychom
Vám mohli zajistit hromadný územní souhlas u stavebního úřadu a také finanční
podporu při budování domovních přípojek, je potřebný Váš souhlas a plná moc.
Znění dokumentu, který vyhovuje jak stavebnímu úřadu, tak právníkům banky,
máme vypracováno pro každou domácnost.
Jakým způsobem proběhne podepisování souhlasu, si každá obec určí sama.
Předpokládám ale, že Vás navštíví starosta nebo místostarosta ve Vaší
domácnosti. Podepisovat také můžete během úředních hodin na úřadě městyse,
respektive obecním úřadě. Následovat bude osobní projednání dokumentace pro
domovní přípojky, která je z větší části zpracována.
Informace, které jste postupně dostávali prostřednictvím Tejnického zpravodaje,
během jednání zastupitelstev nebo během veřejného projednávání před vydáním
územního souhlasu a stavebního povolení, jsem shrnul v brožuře, kterou obdržíte
v tomto vydání zpravodaje nebo v Žerotíně spolu s tímto textem.
Předáním staveniště, dne 26. 8. 2019 začala dvouletá etapa stavebních prací na
vybudování základní chybějící infrastruktury, kterou kanalizace a čistírna
bezpochyby je. Momentálně zhotovitel připravuje staveniště, zajišťuje vytýčení
inženýrských sítí a provádí další nezbytné úkony před zahájením stavebních prací.
Z harmonogramu vyplývá, že se nejdříve začne se stavbou čistírny a poté bude
následovat stavba kanalizačních řadů. O průběhu prací a také o případných
omezeních budete informováni na úředních deskách, webových stránkách obcí a
také prostřednictvím zpravodaje, případně informačních letáků nebo SMS.

Bc. Jiří Čížek
Předseda Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín
pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600

Základní informace
o veřejné části:
ü Délka budované
kanalizace 9,59 km
ü Nově vybudovaná čistírna
ČOV EO 600
ü Realizace akce do
30. 11. 2022
ü Předložení dokumentů k
vyhodnocení 28. 2. 2023
ü Cena podle SOD
45 720 075, 70 Kč
ü Dotace Ministerstva
životního prostředí
29 876 281, 76 Kč
ü Zhotovitel
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Společník
VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY spol. s r.o.
STOČNÉ
Kolik za likvidaci splaškové
vody budeme platit?
Z nástroje udržitelnosti, který
jsme museli vypracovat na 10
let provozování, vyplývá cena
stočného 37, 26 Kč/m3 Při
použití směrných čísel, které
jsou dány vyhláškou 428/2001
Sb., se dostaneme na stočné
112,- Kč na osobu za měsíc.
Přidáme-li výraznou pomoc při
vybudování přípojky a komfort
likvidace splaškové vody, je
cena
stočného
přívětivá.
Stanovení množství vypouštěné
odpadní vody je stále v řešení
tak, aby nebyl znevýhodněn ten,
kdo vodou šetří.

Text: Bc. Jiří Čížek
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Stavba obchvatu Panenského Týnce zahájena
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo stavbu tříkilometrového úseku dálnice D7 u Panenského Týnce, čímž by
Připomenutí
významné osobnosti
měl být odstraněn jeden z vysoce nehodových úseků. Ředitel ŘSD Radek Mátl připomněl, že v roce 2009 se v místě
stala tragická nehoda, při níž zemřelo osm lidí. Stavba bude stát 685 milionů korun bez DPH. Úsek by měl být hotov
S Panenským
Týncem
spjato hned
několik
významných
osobností.
Mezi
téměř zapomenuté
patří čtyřpruhovou.
polní pilot četař
do října 2021.
Jde v je
podstatě
o obchvat
Panenského
Týnce,
který se
z dvoupruhové
silnice stane
Antonín
Valeš.
Upozornil
nás
na
něj
Pavel
Lukáš,
který
se
o
historii
letectví
zajímá.
Tématu
se
ujala
komunita
Tejnecko
Celková délka trasy je 3500 metrů. Projekt počítá s mimoúrovňovou křižovatkou, třemi mosty a protihlukovými
a Miloš
Vejražka
nám
o
projektu
řekl
několik
slov.
stěnami.
„Přáli bychom si, aby stavba byla dokončena dřív, než bylo plánováno,“ řekl při zahájení stavby ministr dopravy
„VVladimír
přípravěKremlík
je náš společný
projekt
kompletnídopravy
opravu apodniká
rekonstrukci
z místních
(ANO). Dodal,
že na
ministerstvo
kroky, dalšího
aby se mohlo
pracovat i v noci.
významných
pomníků.
Tentokrát
jde
o
pomník
místního
rodáka,
polního
pilota
četaře
Stavba u Panenského Týnce v roce 2013 vypadla z priorit ministerstva. Jednu dobu nebylo jasné, zda se dálnice D7
Antonína
Valeše.„V
Ten
se dle
dostupných
narodil v Týnci
dne 21.
vůbec postaví.
rámci
hledání
úspor a informací
hledání optimálních
řešeníPanenském
dálničních úseků
D76.spadala do kategorie těch
1902
v
rodině
obuvníka
v
domě
s
č.
p.
129.
Byl
velkým
nadšencem
a
cvičencem
v
místní
dálnic, kde se mělo nejvíce spořit,“ řekl ředitel Mátl. „Spekulovalo se o tom, že by to mohla být pouze tříproudová
tělovýchovné
Sokola
Panenský
Týnec.
Po případně
vyučení dvouproudová
se nástrojářem komunikace.
absolvoval Naštěstí po spočítání
komunikace,jednotě
takzvaný
vystřídaný
třípruh,
nebo
vojenské
vzduchoplavecké
učiliště
v
Chebu.
Po
povýšení
byl
převelen
na
vojenské
letiště zde
do dostavit dálniční úsek,“
ekonomické výhodnosti a zvážení všech aspektů bezpečnosti se usoudilo, že je nutné
Bratislavy
–
Vajnory
k
31.
letce,
3.
pluku
generála
MR
Štefánika.
Zde
16.
12.
1926
při
cvičném
uvedl.
letu
tragicky
zahynul. D7
Jeho
ostatky byly
převezenystarostové
zpět do Panenského
Týnce,
kdetrasy
se konal
Rychlé
dokončení
požadovali
opakovaně
obcí ležících
podél
silnice s mnoha tragickými
s vojenskými
poctami
pohřeb.
Osobní
kondolenci
rodině
zaslal
i
prezident
pan
T.
G.
Masaryk.
nehodami. Přímo u Panenského Týnce v březnu 2016 havaroval autobus se školáky, nehoda si vyžádala 47
zraněných, z toho 43 dětí. „Chtěl bych říct, že budu moc rád, když se o Panenském Týnci zase bude mluvit jako o
místě s chrámem s dobrou energií, a ne jako o místě, kde jsou často opravdu tragické dopravní nehody,“ řekl
starosta Panenského Týnce Jiří Čížek. Slovo dalo slovo a projekt se ve spolupráci s úřadem začal rozjíždět.
Informace
a dokumentaci
nám dodala
rodina
A. Valeše,
která si velmi
váží
Silnice od středočeského Slaného směrem
na Chomutov
firmy postupně
přestaví
na dálnici
D7. Důvodem
je stále
našeho
odhodlání.
Dále
Ústřední
Archív
AČR,
místní
kronika
a
další.
O
dalším
hustší kamionová doprava na silnici I/7. Kapacita této silnice nestačí a nesplňuje ani podmínky pro plynulost a
průběhu budeme přinášet bližší informace. Jakákoli technická a řemeslná
bezpečnost provozu.
Text: www.ceskenoviny.cz
odborná pomoc velmi vítána.“
Obnovou pomníku se připojíme k projektu MÍSTA ZBLÍZKA. Získáme tak
podporu specialistů z různých oborů, kteří mohou pomoci objevovat a
V letošním roce se nám podařilo s pomocí
krajeekonomický, kulturní, přírodní, architektonický i
rozvíjetÚsteckého
společenský,
zrealizovat hned několik projektů. V rámci
obnovy potenciál
venkova jsme
historický
naší lokality.
vybavili kuchyň školní jídelny novými spotřebiči. V rámci dotace
na zblízka
údržbuje zeleně
dovybaven
novým
příslušenstvím
Místa
sociálněbude
inovační
projekt, který
si klade
za cíl pomáhat aktivním
zametací
stroj
Hako.
lidem rozvíjet jejich region a vytvářet komunitu, která umí řešit místní výzvy.
Z programu
na podporu
JSDH
a ostatníchLounsku
složek IZSajsme
získali
Projekt
probíhá
na Ašsku,
Sokolovsku,
Podbořansku.
Díky
koordinátorce
Tereze
Konrádové
jsme se setkalizařízení
s urbanistou,
architektem
Ivo
prostředky na
modernizaci
vyprošťovacího
jednotky
a
Pavlíkem
geobotanikem
Janem A. Šturmou.
Kroměza
obnovy
pomníku jsme
opravu Ta 815
CAS. Tímto Ústeckému
kraji děkujeme
podporu.
také řešili možnosti vybudování procházkové stezky v okolí naší obce, nebo
vybudování malé botanické zahrady zaměřené na přírodu Džbánu.

Poděkování

Elektrická stolička a škrabka na brambory

Nové kotle v MŠ a ve vilce u
školy
Stávající kotle v Mateřské škole již
dosluhují. Proto se zastupitelstvo městyse
spolu s vedením mateřské školy rozhodlo
pro výměnu. Nově instalované kondenzační
kotle přinesou úsporu plynu. Výměnu
provede firma IBL ze Smolnice.
Ze stejného důvodu již proběhla výměna
kotle a rekonstrukce topného systému ve
vilce u školy. Práce provedla firma Petra
Kuchaříka z Panenského Týnce.
Vyprošťovací nůžky

Smažící pánev ve školní kuchyni

Text Lenka Slezáková

Text: Lenka Slezáková, foto: M. Vejražka, J. Čížek
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Z našich škol
Základní škola už je bezbariérová
V rámci získané dotace na projekt „Modernizace a bezbariérovost školy“ probíhají stavební úpravy spojené s pořízením
vybavení odborné učebny informatiky a vybudováním bezbariérovosti školy. V budově školy byla již nainstalována
plošina umístěná na schodišti od suterénu až po druhé podlaží. Dále bylo vybudováno zcela nové bezbariérové WC.
Připravena je již učebna informatiky, která čeká již jen na dodání nábytku.
Modernizace odborných učeben základní školy a bezbariérové zpřístupnění jejího areálu je považováno za nezbytný
krok vedoucí k rozvoji podmínek pro kvalitní výuku. Výsledkem budou prostory s obnoveným zázemím, novými
interiéry a výpočetní technikou v souladu s nejnovějšími trendy.

Zrekonstruovaná
třída čekající na
nábytek

Nová venkovní učebna
- stezka bosou nohou
Bezbariérové WC a plošina pro vozíčkáře

V souvislosti s přibývajícím počtem žáků byla
vybudována nová třída v místě dosavadní
družiny. Třída dostala novou výmalbu,
podlahovou krytinu a především nový nábytek.
Učebnu škola pořídila z příspěvku na provoz.

První školní den
Na první školní den se těšilo 15 nových prvňáčků. Do školních
lavic je přišel přivítat nejen ředitel školy pan Jiří Kučera, ale i
starosta městyse pan Jiří Čížek, který jim na uvítanou předal
drobný dáreček.
Přejeme novým prvňáčkům,
aby se jim v naší škole líbilo,
měli samé jedničky a chodili
do školy stále rádi.

Nabídka zájmových kroužků v základní škole
Pondělí

14:00 – 15:00

Keramika

Úterý

12:50 – 13:35

Přírodovědný kroužek

14:00 – 15:00

Keramika

12:15 – 13:00

Angličtina pro nejmenší

13:00 – 14:00

Keramika pro nejmenší

14:30

Turistika

Čtvrtek

Pátek

Texty na stránce: Lenka Slezáková, foto: Jiří Čížek
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Ze společenského života
S koncem prázdnin skončil i čas příjemných
dovolených, výletů a večerních setkávání. Pojďme
si nyní společně připomenout, co nás v létě potkalo
a co náš ještě čeká.
Jako vždy na tomto místě přinášíme spoustu článků
a fotek z akcí, které naše spolky a sdružení v našem
městysi pro veřejnost pořádají a zde se také nabízí
prostor pro naše díky.
V letních měsících jsme se mohli pobavit nejen na
poli hudebním, ale především na poli závodním a
sportovním, kde jsme si užili spousty legrace a
napětí.
Souboj továrních i po domácku vyrobených
traktorů si užili návštěvníci traktoriády. Počasí bylo
přívětivé a tak se diváci mohli pokochat řidičskými
schopnostmi všech účastníků. A že bylo na co se
dívat. Na své si přišli i naši nejmenší, kteří se mohli
přihlásit do závodu na kole. Odpoledne byla
připravena ukázka záchranné služby v akci, což bylo
velkým zážitkem a přínosem nejen pro děti.

Při vzpomínkovém turnaji zavzpomínali fotbalisté starých gard
z Hříškova a Panenského Týnce na pány Houdu, Bechyňského a
Krahulíka. Utkání skončilo remízou 2:2. Oběma týmům přišlo
fandit na 80 diváků.
Sportovní klání nově obohatila naše komunita prvním
rodinným triatlonem. Ten se u žerotínského rybníka dobře ujal
a všichni bez rozdílu ve zdraví všechny nástrahy triatlonových
disciplín přežili

Odměny pro vítěze triatlonu

Do sportovního klání můžeme zařadit s nadsázkou i další akci
komunity a tou byl týdenní letní tábor pro 50 dětí na Peruci. I
tady jsme vše s přehledem zvládli. Hlavním cílem bylo ulehčit
rodičům v letním období starost o jejich ratolesti a zároveň
tyto děti oprostit od novodobých technologií a splynout
s přírodou.
Text a foto: Miloš Vejražka

Kamarádům trempské osady Bílý Racek
Ahoj kamarádi a kamarádky,
tentokrát jsme zavítali do krásného prostředí v Brně Čebíně, kde se konal již 26. Československý potlach. Přestože
nám stále pršelo a domů jsme jeli jako vodníci, celou akci jsme si užili.
Osady Modrá Zátoka, Samotáři a Bílý Racek uspořádaly vzpomínkový oheň na kamaráda Reďáka, na který jsme
vyslechli i kritické ohlasy. Ale myslím si, že je to správné. Nelze všechno jen chválit.
Na Pile proběhl Country bál, hráli Stopaři z Berouna. K mému překvapení se sjelo dost kamarádů. Zde chci
poděkovat kamarádům Láďovi Pešulovi a jeho přítelkyni za sponzorský dar. A dále děkuji Tomášovi a Marcele
Andreskovým za chutný sponzorský dar. Myslím si, že si všichni pochutnali.
V pátek 22. 11. 2019 se uskuteční Country Bál na Pile.
K tanci a poslechu zahrají Staří Vlci. Vstupné dobrovolné.
Za osadu T.O.T Bílý Racek Šerif Bidlo

Text: Milan Gašpar
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Hasiči slavili 140 let od svého založení
Za krásného počasí jsme si druhou zářijovou sobotu
připomněli v Penzionu na Pile založení místního sboru
dobrovolných hasičů. Je tomu již 140 let, kdy vznikl náš
spolek, který se věnuje ochraně majetků a záchraně
lidských životů. Jako každý spolek, si prošel různými
úskalími, která přinášely různé doby, nemluvě o světových
válkách. My jsme si toto vše připomněli v tichosti jen
v týneckém kruhu nejbližších kolegů a sousedů.
Odpolední i večerní program prověřil prostory i personál
místního Penzionu, děkujeme. Odpoledne si mohla
veřejnost prohlédnout současný pokrok v hasičské výstroji
a výzbroji. V drobné fotogalerii jsme mohli vidět své
sousedy a místní hasiče při zásahové činnosti a na malé
výstavce si prohlédnout a i třeba zavzpomínat na svá
mladá hasičská léta, či léta svých rodičů. Večer patřil,
mimo výjezdu jednotky k požáru toužetínského seníku,
nutným proslovům, vzpomínkám, ale hlavně společné
pohodě u občerstvení a hudebních tonů Rudy Rytiny.
Tímto za samotný sbor děkuji všem, kdo s touto obecní
akcí jakkoliv pomohli a zúčastnili se. Přejeme sboru a
hasičům mnoho sil do dalších let své činnosti, bezpečné
návraty z výjezdů do hasičské zbrojnice a naším
spoluobčanům, aby nás nikdy nebylo třeba.

Text a foto Miloš Vejražka

Z historie Panenského Týnce: Významná výročí – Král orchidejí
13. srpna 1824 se v Horoměřicích narodil obdivuhodný muž Benedikt Roezl. Po
vyučení se zahradníkem v Děčíně pracoval v několika zahradnictvích po celé Evropě.
V roce 1846 byl přijat v obchodním zahradnictví v belgickém Gentu, kde díky svým
úžasným znalostem a energii vede později dokonce celé zahradnictví. Jeho přání je
podívat se do Ameriky. Jeho sen se začal plnit 1. 3. 1855. Na svých výzkumných
cestách a objevech procestoval Mexiko, malé země Střední Ameriky, téměř celou
Severní Ameriku a velkou část Jižní Ameriky. O obtížích při cestování napsal B.
Roezl: „Postavení a život sběratelů rostlin v tropických krajích jest velmi
namáhavý, obtížný a nevděčný. Mýlí se velmi, kdo si myslí, že
třeba jen rukou sáhnouti a zvednouti rostlinu novou až dosud
neznámou.“
Tento pozoruhodný muž mluvil osmi jazyky a dorozuměl se řadou
indiánských nářečí. Po návratu do vlasti (1875) se zasloužil o
rozkvět českého květinářství, založil spolek a časopis Flóra.
Zemřel 14. 10. 1885 v Praze. Dle svého přání byl pochován
v Panenském Týnci do hrobu svého otce.
S životem B. Roezla se mohou zájemci seznámit v knihách:
Vojtěch Lev – Za modrou orchidejí (tento román byl v r. 1946
odměněn cenou „Komenia“ v soutěži o nejlepší knihu pro mládež) a
Eva Hoffmanová – Don Benito.
Text: Marie Lukášková
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Sport

Mladší žáci, starší přípravka /jen domácí zápasy/

NE 25.08.2019
SO 31.08.2019
ST 04.09.2019
NE 08.09.2019
NE 15.09.2019
SO 21.09.2019
NE 22.09.2019
NE 29.09.2019
NE 06.10.2019
NE 13.10.2019
NE 20.10.2019
NE 27.10.2019
SO 02.11.2019
NE 10.11.2019

----17:00
--10:00
--10:00
10:00
--10:00
10:00
10:00
--10:00

----------Žáci P. Týnec
-----Žáci P. Týnec
-----Přípravka P. Týnec

Žáci P. Týnec
-----Žáci P. Týnec
Přípravka P. Týnec

Žáci P. Týnec
-----Žáci P. Týnec

----1:10
--:
--:
:
--:
:
:
---

--------Zlonice/Hrdlív
----Vraný/Zichovec
----3 týmy
Velvary
----Libušín
3 týmy
Buštěhrad
----Stehelčeves

A-tým III. třída kompletní rozpis podzimní části

17:00
13:30
--17:00
17:00
13:00
--16:30
12:30
16:00
15:30
14:30
10:30
---

P. Týnec
Lenešice
-----P. Týnec
P. Týnec
Hlubany
-----P. Týnec
Cítoliby B
P. Týnec
Ročov
P. Týnec
Lubenec
------

3:0
3:2
--5:0
:
:
--:
:
:
:
:
:
---

Holedeč
P. Týnec
----Vroutek B
Pátek
P. Týnec
----Chlumčany B
P. Týnec
Černčice B
P. Týnec
SK Slavětín
P. Týnec
-----

Všechny fanoušky, příznivce a přátele zveme na fotbalová utkání v již zahájené podzimní části sezóny
2019 – 2020. A-tým má rozehráno ve III. třídě velmi dobře, mladší žáci se rozkoukávají na velkém hřišti
zatím bez výsledku a naši nejmladší se učí kopat každý týden v turnaji s dalšími třemi týmy. Občerstvení
a pitný režim na domácích utkáních dospělých i žáků zajištěn. Přijďte mezi nás.
TJ Sokol Panenský Týnec
Text: Alena Novotná

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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