INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Březen 2020

Vážení čtenáři, milí sousedé,
zdravím Vás u letošního prvního vydání našeho zpravodaje. Máme za sebou advent, větší část plesové sezony i další
aktivity, kterými si zpestřujeme zimní období. Pořádání kulturních a sportovních akcí je dobrým základem pro
společný život v obci. Proto také tento rok vyzvalo zastupitelstvo spolky a organizace, aby podávaly žádosti o
příspěvky na kulturní a spolkovou činnost. Vážím si všech, kteří se snaží udělat něco navíc pro ostatní.

Slovo starosty

na jiném místě. Sběrné místo je díky manželům
Petrusovým v areálu zemědělského podniku u bývalé
Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako váhy.
starostovi
dán
Bližší městyse
informacebyl
naleznete
uvnitř zpravodaje.
Hlavním úkolem bylo dostát
Podzimní termín sběrného dne bude 31. 10. 2020.
předvolebním slibům, což se dle
Další akcí ohledně úklidu je Ukliďme Česko, ke které
mého soudu podařilo a určitě není
se připojila komunita Tejnecko. Akce se koná 4.
za
dubna. Plakátek naleznete na straně 4.
Co mne velmi trápí je to, že si někdy připadám
jako v areálu chemické továrny nebo spalovny. Emise
z lokálního vytápění jsou a budou. Můžeme je ale
ovlivnit. V žádném domácím topeništi se nevytváří
teploty dostatečně vysoké, aby se toxické látky
bezpečně zlikvidovaly. Vím, že se většina snaží a topí
co nejlépe. Proto žádám znečišťovatele, aby nebyli
lhostejní ke svému okolí.
Zahájení staveb kanalizace a čistírny nebo dálnice nelze Přeji Vám hodně radosti z nadcházejícího jara a
přehlédnout. Obě stavby jsou velmi rozsáhlé a zasahují veselé Velikonoce.
významně do dění v Panenském Týnci i Žerotíně. Stavba
Bc. Jiří Čížek, starosta
kanalizace navíc ovlivňuje rozpočty obou obcí. Proto jsem
velmi rád, že na únorovém jednání zastupitelstva ústeckého Opatření
v souvislosti
s šířením
koronaviru
kraje byly schváleny dotace z fondu vodního hospodářství, Vážení občané, situaci ohledně šíření koronaviru
kde byla podpořena také naše žádost. Téměř pět milionů na sledujeme a řídíme se pokyny, které dostáváme z
stavbu je velkou vzpruhou. Chtěl bych Vám poděkovat za ministerstva zdravotnictví, krajského úřadu, případně
trpělivost a také za spolupráci nejen během těchto akcí.
dalších orgánů. Informace naleznete na úřední desce i
elektronické, prostřednictvím SMS atd. Momentálně
dále. Nastává
Co se týká
jaro,
odkanalizování,
a to bývá ve znamení úklidu nejen po zimě. platí do odvolání zákaz pořádat akce pro více než sto
Městys pořádá již tuto sobotu sběr nebezpečného a osob a je zrušena výuka na základní škole.
velkoobjemového odpadu Tentokrát z důvodu stavby dálnice
na jiném místě.

Aktuálně
·

Kontejner na jedlé oleje
a tuky je umístěn u
pošty vedle nádob na
tříděný odpad – oleje
do kontejneru vhazujte
v pevně uzavřených PET
lahvích

·

Zastupitelstvo
Ústeckého kraje
schválilo na základě
žádosti přidělení
příspěvku ve výši
4 920 790 Kč z fondu
vodního hospodářství
na stavbu kanalizace

·

·

Nabízíme k pronájmu
nebytové prostory v
prvním nadzemním
podlaží budovy s č. p. 2
(pošta)
Sběr nebezpečného a
objemného odpadu
bude vybírán
v zemědělském areálu
Ing. Arnoštky Petrusové

Ve I. čtvrtletí 2020 své
životní jubileum
oslavili
Marcela Trkovská
Josef Kos

Ze zastupitelstva
Dne 15. 1. 2020 zastupitelstvo městyse schválilo uzavření smlouvy o úvěru
mezi Základní školou a Komerční bankou. Předmětem je přijetí úvěru ve výši
1. 348 tis. Kč na předfinancování projektu „Modernizace a bezbariérovost
školy“. Dále byl mimo jiné schválen střednědobý výhled základní školy pro
roky 2020 – 2022, pravidla poskytnutí příspěvku na podporu spolkové
sportovní a kulturní činnosti v Panenském Týnci či rozpočtové opatření č.
26/2019. V posledním bodě zasedání zastupitelé vzali na vědomí nařízení
vlády o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva a rozhodli, že se
odměny se nebudou navyšovat, ani jinak měnit.
Na druhém zasedání roku 2020, které se uskutečnilo dne 27. ledna,
zastupitelé odsouhlasili smlouvu o úvěru na financování výstavby kanalizace
uzavřenou mezi Městysem Panenský Týnec a Komerční bankou. Dále byl
schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi Sdružením obcí Panenský
Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600, Městysem Panenský
Týnec a Obcí Žerotín. Nakonec zastupitelé schválili rozpočtové opatření č.
1/2020.
Text: Lenka Slezáková

Podali jsme několik žádostí o dotaci
V rámci několika dotačních titulů jsme se pokusili získat finanční podporu na
několik projektů, které bychom v městysi rádi uskutečnili.
Z programu obnovy venkova ústeckého kraje byly podány žádosti na
vybavení školní kuchyně mateřské školy. Předmětem projektu by měla být
výměna zastaralého kuchyňského robotu za nový. Dále byla v rámci tohoto
programu podána žádost o podporu na opravu chodníku a zpevněné plochy
u základní školy. Chodník u školy byl vybrán nejen z důvodu jeho špatného
stavu, ale také proto, že je to jeden z mála úseků, který nebude zasažen
stavbou kanalizace.
Z programu na podporu JSDH bylo požádáno o příspěvky na opravu hasičské
tatry či na vybavení jednotky ochrannými prostředky, mezi které patří
například ochranné hasičské oděvy a helmy.
Z programu Ministerstva pro místní rozvoj byla již po několikáté podána
žádost o podporu na vybudování multifunkčního hřiště u základní školy.
Vyhodnocení žádostí a zveřejnění výsledků všech dotačních titulů proběhne
v průběhu měsíce dubna a května.
Snad se nám podaří s některými žádostmi uspět a projekty zrealizovat.
Text: Lenka Slezáková

Stavba kanalizace a ČOV pokračuje – protlak R7, betonáž ČOV

Věra Babická
Josef Maleček
Božena Šalamounová
Městys Panenský Týnec přeje
k životnímu výročí hodně
zdraví a spokojenosti do
dalších let života.
Text: Miluše Slanařová
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Na této stránce bych se s Vámi chtěl podělit o
informace, které získáváme při pravidelných
jednáních se zástupci ŘSD.
Na horním schématu je znázorněno, v jaké fázi se
nacházejí jednotlivé úseky budované D7. Pokud by
byl harmonogram dodržen, mohli bychom jezdit po
dálnici na Prahu za pět let. Na Chomutov to bude
později vzhledem ke složitým podmínkám u
Postoloprt, kde je nutné vyřešit záplavové území,
křížení se železnicí, sportovní areál atd.

Nejen dostavbu dálnice řeší ŘSD na silnici I/7. Musí se také
zabývat objekty, které jsou v havarijním stavu.
Momentálně čeká na opravu most u Kutrovic. Oprava,
která by měla začít v dubnu letošního roku, bude trvat rok.
Jezdit se bude na semafory a bohužel lze očekávat dlouhé
kolony. ŘSD soutěží opravu nejen na cenu, ale také na dobu
opravy, čímž se snaží omezení co nejvíce zkrátit.
Text: Jiří Čížek, schémata ŘSD
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Informace o odpadech

Elektroodpad, kancelářskou a výpočetní techniku, domácí
Úřad městyse Panenský Týnec organizuje spotřebiče, tištěné spoje, PC nebo i jiné elektro
komponenty a součásti z telekomunikací můžete nahlásit
SBĚR NEBEZPEČNÉHO A na ÚŘADĚ MĚSTYSE, nebo se případně dohodnout na jejich
OBJEMNÉHO ODPADU odvozu. Zlikvidujeme je prostřednictvím spolupracujících
firem. Snížíme tak cenu za likvidaci nebezpečného odpadu.
pro občany Panenského Týnce Děkuji za spolupráci

Nebezpečný odpad bude
vybírán v ZEMĚDĚLSKÉM
AREÁLU Ing. ARNOŠTKY
PETRUSOVÉ
jen v sobotu 14. března 2020
od 8 do 11 hodin
ODPAD BUDE VYTŘÍDĚN DO
PŘISTAVENÝCH KONTEJNERŮ!

Jiří Čížek – starosta městyse

NEODKLÁDEJTE ODPAD MIMO
KONTEJNERY!
Třídění nebezpečného odpadu budou
zajišťovat pracovníci společnosti Marius
Pedersen, a. s.

Navrácení kostelního zvonu
Před několika dny byl navrácen zvon do nově opravené
zvonice místního kostela svatého Jiří. Dřevěnou část
zrenovoval pan Miroslav Vrba. Kovářské práce provedl
pan Jan Veselý z Dřínova u Zlonic. Oběma pánům velice
děkujeme.

Vpravo: zvon před očištěním
Vlevo: po renovaci

Detail z
výroby

Text: Lenka Slezáková
foto: Jan Veselý
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Z našich škol
Osmáci a deváťáci změřili síly s Perucí

Turnaj v Člověče, nezlob se

Naši osmáci a deváťáci si poslední lednový den před
vysvědčením vyzkoušeli sportovní den na Základní škole
Peruc. Svoje síly změřili proti místním žákům ve
vybíjené, přehazované, a nakonec také ve florbalu.

Ve čtvrtek 6.února jsme navázali na úspěšný turnaj v
Člověče, nezlob se. Sice se nás letos sešlo méně, ale i
tak jsme si užili napětí i zábavu. Každý hrál sám, ale
zároveň v rodinném týmu. O postupujících do finále
se rozhazovalo kostkou. Ve finálové hře nejvíce bodů
získal tým sester Starečkových, na druhém místě se
umístily žerotínské holky - Adélka s maminkou a na
třetím místě Beátka s maminkou. Všichni obdrželi
drobné odměny a pochutnali si na hlavní výhře výborném dortu od Radky Beluchové. No kdo by si s
chutí nedal dort s herní plochou Člověče, nezlob se?

Jak pracují nejmenší na kroužku keramiky?
V letošním roce máme dva kroužky keramiky. Pro 1.2.třídu a pro větší děti ze 3. - 5.třídy.
I ty nejmenší děti z 1.-2. třídy zcela samy vytváří první
keramické kousky.
Seznamují se s tím, jaký materiál je hlína, jak voní, jakou
má strukturu a zároveň se učí chápat, že všechno má svůj
čas. Třeba hlína. Děti by rády odnesly svoje výtvory
nejlépe ihned, ale musí si počkat.
Po zpracování hlíny, musí výtvory týden až dva týdny
schnout, aby se mohly vypálit. Pak následuje další
postup zdobení, a tím je glazování nebo burelování,
které se děti na kroužku také naučí používat. Když je dost
kousků k naplnění pece na vypálení, následuje druhý
výpal dětských prací. Teprve potom,si mohou děti
odnést domů svoje výtvory a pochlubit se.

Texty a foto: ZŠ Panenský Týnec

Z Mateřské školy
Začátkem března začaly děti z mateřinky navštěvovat plavecký kurz. Jako již několikátým rokem se koná v bazénu v
Libochovicích a potrvá do konce dubna. V uplynulém týdnu do naší školky zavítalo divadlo s pohádkou. V polovině
března děti čeká fotografování na tabla tříd. Věříme, že se děti opět sejdou v plném počtu, neboť téměř od začátku
roku 2020děti trápí dětská nemoc jménem neštovice, kterou si úspěšně předávají. Dále se budeme připravovat na
vítání jara společným vynesením Moreny, těšit se také budeme na promítání ve sférickém kině, které přiveze svůj
promítací stan za námi až do školky. V dubnu spálíme čarodějnice a pochutnáme si na opečeném buřtu. Také nás
čeká tvořivá dílnička, ve které si děti vždy něco zajímavého společně s rodiči vyrobí. V měsíci květnu proběhne zápis
nových dětí do mateřské školy. Kulturní dění zakončí červnové Pasování předškoláků na školáky s poutavým
hudebním programem pro děti známého Krejčíka Honzy. Také se těšíme, až nastane čas k využívání prostor naší
školní zahrady, která dětem nabízí dopravní hřiště, dřevěné domečky, dále skluzavku, houpačky a velké pískoviště.
Zde se děti učí dodržování daných pravidel, vzájemnému respektu a toleranci.
Krásné sluníčkové jaro přejí děti a zaměstnanci Mateřské školy Panenský Týnec.

Text: MŠ Panenský Týnec
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Ze společenského života
Letošní zima byla na pravou atmosféru se sněhem
velice skoupá, dětské zimní radovánky se v Týnci
nekonaly, a tak kdo si chtěl užít sněhu, musel za ním
vyrazit do hor. Nyní už jsou nastartovaní zahrádkáři
a pěstitelé všeho možného. Ale ještě než začneme
s úpravami zahrádek a osetím polí, pojďme si
připomenout zimní společenské dění.
Zimní měsíce patří v oblasti kultury především
plesové sezoně. Ta pomalu spěje ke svému vrcholu.
Několik plesů a tanečních zábav máme již za sebou,
některé nás teprve čekají. Dovolte nám nyní malé
ohlédnutí za tím, co se již událo.

Plesovou štafetu převzali myslivci a sokolové
V sobotu 11. ledna se v sokolovně uskutečnil myslivecký
ples. K tanci a poslechu zahrála kapela TRAXAS. Nechyběla
ani tradiční tombola se zvěřinovými a věcnými cenami.
Pomyslný štafetový kolík převzala Tělovýchovná jednota
sokol, která uspořádala v sobotu 22. ledna dětský karneval a
ples fotbalistů. Odpoledne patřila sokolovna dětem. Večer
dospělým. Obě akce se vydařily. Návštěvnost byla vysoká a
pod bohatými tombolami se prohýbaly stoly. Velký dík patří
nejen organizátorům, ale i všem, kteří se pravidelně těchto
akcí účastní a tím podporují činnost místních spolků.

Povánoční zábava Komunity Tejnecko
28. prosince uspořádala Komunita Tejnecko
povánoční zábavu, kdy s přispěním kapely REFREŠ a
vás všech, kteří jste se zúčastnili, mohla Komunita
Tejnecko uskutečnit svůj plán. Z utržených peněz
byly pořízeny klávesy YAMAHA a poté byly
zapůjčeny kantorům hudební výchovy ze základní
školy.

Turnaj v líném florbalu

Pozvánka na příští akce
20. 3. Pálení Morany MŠ+ZŠ
4. 4. Velikonoční Jarmark v penzionu na pile
10. 4. Country na Pile
10. 4. Maškarní Ples
18. 4. Mariášový Turnaj
30. 4. Malé Čarodějnice MŠ+ZŠ
30. 4. Pálení Čarodějnic
1. 5. Prvomájový alegorický průvod obcí
23. 5. Májové posezení v parku

V sobotu 8. února si sokolovnu podmanili amatérští
florbalisté při 6. ročníku turnaje v líném florbalu pořádaném
Komunitou Tejnecko. Letošního ročníku se zúčastnilo
pěkných devět týmů, které si ve hře každý s každým rozdělily
ceny v tomto pořadí. Deváté místo získala pořadatelská
komunita, osmí byl tým žáků s názvem „Škola ro(c)ku“,
sedmé místo obsadil Voďouch tým, šestí byli Junioři ZŠ, páté
místo v pořadí vybojovala Žerocká hospůdka, čtvrté místo
získali Slánští Patrioti a příčky vítězů si rozdělili Svojkovice
Brod, Borečci a Zlatá skvadra místních fotbalistů. Všichni
obdrželi hodnotné a chutné ceny. Zvláštní ceny získávají
všichni, kteří nám s turnajem pomáhají a ukazují všem
(hlavně dětem), že sportovat se dá.

Bližší informace najdete vždy včas na plakátech a
profilech pořadatelů a webových stránkách
městyse. Máme si z čeho vybírat a to je dobře.
Nutno zde za všechny spolky poděkovat úřadu
městyse za finanční podporu a i ostatním
mecenášům a dodavatelům všech akcí.
Texty na stránce: Miloš Vejražka, Lenka Slezáková, foto: Miloš Vejražka
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Kamarádům trempské osady Bílý Racek
Ahoj kamarádky a kamarádi, můžeme se
radovat. V Žerotíně se opět otevřela Trempovna.
Děkujeme kamarádům z osady Za Pecí, za dobře
odvedenou práci. Šerif osady Mimo zákon
pronesl přivítání a zahájil krásný večer se
vzpomínkou na Bambulína a na ostatní
kamarády. Zúčastnily se osady Mimo Zákon,
Zapecáci, Vlčí doupě z Českého Jiřetína, Bílý
Racek, Modrá Zátoka a Samotáři ze Žerotína,
snad jsem na nikoho nezapomněl. Ňufra
s kamarády rozezpívali celou Trampovnu a všem
patří velké poděkování za pěkný večer.
Otevři oči, ty uspěchaná, dámo uplakaná.
Tak otevři oči, ta hloupá noc končí
A mír je mezi náma.
Srdečně Vás zveme na Country bál na Pile dne
10. dubna od 19 hodin
Za obě osady Šerif Bidláček
Text: Milan Gašpar – Šerif Bidlo

Z Mikroregionu Perucko
Pravidelné setkání starostů mikroregionu se snažíme pořádat
každý třetí čtvrtek v měsíci. Projednáváme nejen aktivity
společenské a kulturní. Na setkání zveme zástupce úřadů a
institucí, zástupce firem, nebo různé školitele. Na posledním
setkání jsme projednali postup ohledně situace na stavebním
úřadě v Lounech, odpadové hospodářství a požadavky na
svozovou společnost, informace s MAS Serviso nebo Program
obnovy venkova.
Plán akcí 2020
Projekty Německo:
25.04. - Turistický pochod o Pohár Karla Stülpnera
30.05. - Kopaná o letnicích SV Leubsdorf s FC Černčice
20.06. - 70 let Sportovního spolku Hohenfichte
26.07. - Mostní a střelecká slavnost Hohenfichte
25.09. - Světový den dětí 2020 v Leubsdorfu
30.11. - Závěrečné setkání roku 2020 v Leubsdorfu
Projekty Mikoregion Perucko:
16.05. - Přeshraniční setkání občanů – 15 let spolupráce
08.08. - Vesnická olympiáda Mikroregionu Perucko v Černčicích
12.09. - Krajské dožínky v Peruci
Text: Bc. Jiří Čížek
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Sport
Rozpis utkání mužů
Ne
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne

29. 3.
5. 4.
11. 4.
19. 4.
25. 4.
3. 5.
10. 5.
17. 5.
23. 5.
31. 5.
7. 6.

15:00
16:30
13:30
17:00
13:30
17:00
17:00
17:00
13:30
17:00
17:00

Panenský Týnec - Lenešice
Vroutek B – Panenský Týnec
Pátek – Panenský Týnec
Panenský Týnec - Hlubany
Chlumčany B – Panenský Týnec
Panenský Týnec – Cítoliby B
Černčice B – Panenský Týnec
Panenský Týnec - Ročov
SK Slavětín – Panenský Týnec
Panenský Týnec - Lubenec
Holedeč – Panenský Týnec

Okresní soutěž starších přípravek sk. C

Okresní přebor mladších žáků sk. B
Ne
Čt
St
Ne
Pá
Ne
Ne
So
Ne
Pá
Ne
Pá
Ne

29. 3.
2. 4.
8. 4.
19. 4.
24. 4.
3. 5.
10. 5.
9. 5.
17. 5.
22. 5.
31. 5.
5. 6.
14. 6.

10:00
16:30
17:00
10:00
13:30
10:00
17:00
10:15
10:00
17:00
10:00
17:00
10:00

Pá

P. Týnec - Žižice
Velká Dobrá/Družec – P. Týnec
Kamenné Žehrovice – P. Týnec
P. Týnec – Slavoj Kladno
Vinařice – P. Týnec
P. Týnec – Velvary
Černčice B – P. Týnec
Brandýsek/Pchery – P. Týnec
P. Týnec - Pozdeň
Tuchlovice - P. Týnec
P. Týnec – Hostouň/Hřebeč
Slaný B – P. Týnec
P. Týnec - Buštěhrad

3. 4.

16:30

Ne 12. 4.

10:00

Ne 19. 4.

10:00

Čt

17:00

23. 4.

Ne 3. 5.

10:00

Čt

17:00

7. 5.

Ne 17. 5.

10:00

Ne 24. 5.

15:00

Pá

17:00

29. 5.

Baník Libušín – P. Týnec
P. Týnec - Hřebeč
P. Týnec – Baník Švermov
P. Týnec - Hřebeč
Dobrá/Družec – P. Týnec
P. Týnec - AFK Libčice
Libčice – P. Týnec
Hřebeč – P. Týnec
P. Týnec – Dobrá/Družec
P. Týnec – Baník Libušín
Hřebeč – P. Týnec
Dobrá/Družec – P. Týnec
P. Týnec – AFK Libčice
P. Týnec – Baník Švermov
Baník Švermov – P. Týnec
P. Týnec – Baník Libušín
Baník Libušín – P. Týnec
P. Týnec – AFK Libčice

Informace úřadu
Kancelář starosty
Bc. Jiří Čížek, starosta
Lenka Slezáková, asistentka starosty

Kancelář matriky a účetní
Miluše Slanařová
Úřední hodiny:
PO, ÚT, ČT
ST
PÁ
SO, NE

8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
zavřeno

Polední pauza: 11:30 – 12:00 hodin

Telefon:
E-mail:

415694023
matrika@panenskytynec.cz

Telefon:
E-mail:

Web:

www.panenskytynec.cz

Úřední hodiny:
PO
ÚT – ČT
PÁ
SO, NE

8:00 – 17:00 hodin
8:00 – 15:00 hodin
8:00 – 14:00 hodin
zavřeno

415694129
starosta@panenskytynec.cz

12:00 – 15:00 hod
12:00 – 17:00 hod
12:00 – 14:00 hod

Vaše názory a příspěvky zasílejte na asistentka@panenskytynec.cz nebo zanechte na Úřadě městyse.
Čtvrtletník vychází jednou za tři měsíce v nákladu 200 ks, uzávěrka vždy k 20. dni posledního měsíce čtvrtletí. Vydavatel: Městys Panenský Týnec, sídlo č. p. 10, 439 05
Panenský Týnec. Tisk: Úřad městyse Panenský Týnec. Kontakt: asistenka@panenskytynec.cz, 415 624 129. 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.

