INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Září 2020

Vážení občané, milí čtenáři,
zdravím Vás u podzimního čísla našeho zpravodaje. Předchozí číslo nevyšlo zrovna v optimistické době a já doufal,
že to podzimní bude po situaci během léta radostnější. Věřím, že jste si v mezích možností odpočali a načerpali sílu
do dalších dnů.

Slovo starosty

Bohužel to vypadá, že ji budeme potřebovat. Situace v boji s COVID
– 19 se u nás v České republice nevyvíjí zrovna nejlépe. Nepomůže
nám ale jen strachování se o naši budoucnost. Důležité je uvědomit
si vzniklou situaci, dodržovat přijatá opatření, používat ochranné
Osobně
jsem
velmi rád aDůležité
také si je
velice
že midávkou
jako starostovi městyse byl dán
pomůcky
a dezinfekci.
také vážím
vybavittoho,
se velkou
Hlavním
úkolem bylo dostát
optimismu.
předvolebním
se dle optimistické záležitosti. Máte
I v uplynulémslibům,
čtvrtletí což
nalezneme
mého
soudu
podařilo
a určitě
není V roce 2019 jsme byli pátou
velkou
pochvalu
za třídění
odpadu.
zanejlepší obcí v třídění v kategorii do 3500 obyvatel v
kraji. Sokolové výrazně pokročili v rekonstrukci toalet a sprch.
Hasiči převzali dýchací přístroje jako dar Ústeckého Kraje v
hodnotě téměř 160 tisíc korun. Ve škole jsou nové
chlapecké toalety v obou podlažích a pokračuje budování učebny
přírodních věd. Opravili jsme částečně fasádu na č. p. 7,
zkolaudovali prodloužení vodovodu atd. Ve velkých projektech
jsme se také posunuli. Na stavbě dálnice je konečně vyjmuto staré
vedení plynovodu, které bránilo stavbě silnice na hřbitov. V
budování kanalizace jsme v pracovní skupině dokončili úpravy
dokumentace a od října budeme pokračovat ve stavbě a dohánět
harmonogram. Bližší informace ohledně kanalizace naleznete
Prvňáčci v chrámu
uvnitř zpravodaje. Ani kulturní a společenský život nezahálel. V
chrámu byla opět Výprava s didgeridoo a obřími gongy, guláše byly (až na ten můj) výborné
a Tejnecké patchworkářky se také činily.
Na začátku října nás čekají krajské a senátní volby. Vzhledem k mimořádné situaci to budou volby neobvyklé. Přijali
jsme taková opatření, abychom zajistili bezpečnost všech voličů i členů komise.
Je pravděpodobné, že na Vás v rámci předvolební kampaně vykouknu z letáku nebo plakátu i já. Nelekněte se
prosím. Přijal jsem výzvu ZaRegion a kandiduji v krajských volbách. Oslovila mne paní inženýrka Lucie Ječmenová,
ředitelka MAS Serviso (přes Serviso získáváme dotace v rámci komunitně vedeného místního rozvoje). Jsem
přesvědčen, že mi kandidatura v krajských volbách přinese nové zkušenosti a kontakty, které budu moc využít ve
dále.
Co se
týká odkanalizování,
funkci
starosty
Panenského Týnce a předsedy mikroregionu Perucko.
Závěrem mého úvodního slova mi dovolte, abych Vám popřál příjemné podzimní dny a hlavně pevné zdraví.
Bc. Jiří Čížek, starosta

Aktuálně
· Od září platí nová
nařízení Ministerstva
zdravotnictví v boji
s COVID-19
· Dočasná změna úředních
hodin Úřadu městyse.
Otevřeno:
Pondělí a středa
8:00-11:30 a 12:00-17:00
· Místní skupina
Červeného kříže
Panenský Týnec
oznamuje, že vzhledem
k současnému vývoji
pandemie ruší veškeré
podzimní akce a to až do
odvolání. Děkujeme za
pochopení
· Vítání občánků je
vzhledem k současné
situaci a přijatým
opatřením odloženo.
Děkujeme za pochopení

Ve III. čtvrtletí 2020 své
životní jubileum slaví
Pavel Šafránek
Eva Králíčková
Alena Mokrášová
Zdeněk Vatěra
František Babický
Richard Forgač
Jana Stehlíková
Marta Konopčíková
Gabriela Benešová
Městys Panenský Týnec přeje
k životnímu výročí hodně
zdraví a spokojenosti do
dalších let života.
Text: Miluše Slanařová

Ze zastupitelstva
Dne 31. 8. 2020 se uskutečnilo páté zasedání zastupitelstva městyse, na
kterém byla schválena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, jejímž předmětem je vybudování přípojky sítí k čerpací stanici.
V dalších bodech programu zastupitelé odsouhlasili rozpočtová opatření a
žádost Základní školy o povolení čerpání rezervního fondu na rekonstrukci
toalet a vstupních dveří. Dále Základní škola požádala o schválení navýšení
rozpočtu organizace na předfinancování projektu Modernizace učebny
přírodních věd. Zastupitelé schválili převedení těchto financí z prostředků
určených na mzdy zaměstnanců, které nebudou z důvodu narůstajícího počtu
žáků čerpány.
Text: Lenka Slezáková

Informace o odpadech
Úřad městyse Panenský Týnec organizuje
SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU
pro občany Panenského Týnce
Nebezpečný odpad bude vybírán v
ZEMĚDĚLSKÉM AREÁLU Ing. ARNOŠTKY PETRUSOVÉ
jen v sobotu 31. října 2020
od 8 do 11 hodin
ODPAD BUDE VYTŘÍDĚN DO PŘISTAVENÝCH KONTEJNERŮ!
NEODKLÁDEJTE ODPAD MIMO KONTEJNERY!
Elektroodpad, kancelářskou a výpočetní techniku, domácí spotřebiče, tištěné
spoje, PC nebo i jiné elektro komponenty a součásti z telekomunikací můžete
nahlásit na ÚŘADĚ MĚSTYSE, nebo se případně dohodnout na jejich odvozu.
Zlikvidujeme je prostřednictvím spolupracujících firem. Snížíme tak cenu za
likvidaci nebezpečného odpadu.
Třídění nebezpečného odpadu budou zajišťovat pracovníci společnosti Marius
Pedersen, a. s.
Děkuji za spolupráci
Jiří Čížek – starosta městyse

Skleněná popelnice
Dne 8. 9. 2020 byly vyhlášeny výsledky soutěže měst a obcí v třídění odpadu
Skleněná popelnice 2019, jejímž vyhlašovatelem je Ústecký kraj ve spolupráci
s obalovou společností EKO-KOM. V kategorii obec do 3500 obyvatel se
městys až do finále a v celkovém pořadí získal 5. místo.
Toto umístění považujeme za
velký úspěch a vidět, že v rámci
naší obce občané (až na pár
výjimek) třídí odpad pečlivě. Za
to jim patří velký dík.
I přes tento úspěch vás prosíme o
udržování pořádku u sběrných
míst.
Text: Lenka Slezáková, foto. Jiří Čížek
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Z mikroregionu Perucko

Stavba D7
·

* v září jsem podepsal smlouvu o poskytnutí dotace z
Fondu Ústeckého kraje na podporu společenských aktivit a
setkávání občanů Perucka. Bohužel současná situace
neumožňuje naplňování cílů projektu nazvaného
Společenský život na Perucku. Pokusíme se alespoň
vytvořit panely k putovní výstavě propagující život v obcích
Perucka případně, pokud to situace dovolí, Vánoční
koncerty.

·

Stavba dálnice pokračuje – založení nového
mostu.
11. 9. proběhlo zahájení dalšího úseku –
obchvatu Loun

* pořízení kompostérů prošlo důkladnou kontrolou a
konečně byla schválena žádost o platbu. Obcím se tak vrátí
80% z vynaložených prostředků na předfinancování.
* 18. 9. proběhla Valná hromada MAS Serviso, jejímž
partnerem je prostřednictvím mikroregionu i náš městys.
Jedním z bodů bylo i představení zaměření a změny v
Integrovaném regionálním operačním programu v
programovém období 2021-2027. Zaměření v novém
období vypadají velice zajímavě. Namátkou vybírám:
veřejná prostranství, revitalizace kulturních památek,
parkoviště u památek, infocentra, vybudování umělých
zdrojů požární vody, komunikace

Text: Jiří Čížek
Text a foto: Jiří Čížek
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Spolek pro obnovu venkova
· 11. 9. se uskutečnilo neformální setkání přátel
ze Spolku pro obnovu venkova. Starostové
(někteří již emeritní) si vyzkoušeli energetické
zóny chrámu, navštívili výstavy a prohlédli si
okolí. Večer zakončili táborákem.

Chrámem zněla meditační hudba
· 20. 8. se opět uskutečnilo unikátní vystoupení Ondřeje
Smeykala Výprava 2020, při kterém v chrámu zazněly
tóny z nástrojů didgeridoo a obřích gongů.

Hasiči a JSDH
· Velitel JSDH Václav Henzl s místostarostou Jaroslavem
Korousem převzali v Ústí nad Labem dar Ústeckého
kraje, 4 ks dýchacích přístrojů Dräger v hodnotě téměř
160 tis. Kč.
· 10. 9. Okresní rada velitelů SDH Louny měla své jednání
v Panenském Týnci. Shodou okolností byla prohlídka
hasičské zbrojnice zakončena zásahem naší jednotky
v Hřivčicích.

Texty na stránce: Jiří Čížek, foto: J. Čížek, J. Korous
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Z našich škol
Škola přivítala nové prvňáčky
Na první školní den se těšilo 16 nových prvňáčků.
Slavnostní uvítání zahájil pan ředitel Jiří Kučera a popřál
dětem i jejich rodičům hodně zdraví, úspěchů,
trpělivosti a spokojenosti. Úspěšný start popřál dětem
také pan starosta Jiří Čížek. Poté už se žáčků ujala paní
učitelka, která se novými školáčky blíže seznámila a
památku rozdala dětem dárečky v podobě balíčků s
výtvarnými potřebami a drobnou hračkou na památku.
Všem školáčkům přejeme úspěšné vykročení do nového
školního roku, hodně kamarádů a spoustu společných
příjemných zážitků.

Základní škola prošla několika úpravami
V průběhu letních prázdnin bylo provedeno
v budově základní školy několik úprav a
rekonstrukcí. Chlapci se dočkali nových toalet v obou
podlažích. Škola dostala bezpečnostní vchodové
dveře a v současné čeká na své dokončení nová
učebna přírodních věd, která bude vybavena
moderními interaktivními prvky tak, aby odpovídala
novým trendům výuky.

Texty: Lenka Slezáková, foto: ZŠ Panenský Týnec

Z Mateřské školy
Měsícem září se opět otevřely dveře naší mateřské školy. I
přes zcela odlišný průběh zápisu v jarních měsících,
ovlivněný pandemií COVID19, se mateřská škola opět
naplnila dětmi na maximální počet. První adaptační týdny
proběhly v klidu, maminky byly vstřícné při domluvě
adaptačních časů. Děti si bez větších problémů zvykaly na
režim celého dne ve své školce. Hned v prvním týdnu září
se konala schůzka pro rodiče, ve které se dozvěděli veškeré
pro ně potřebné informace ohledně provozu mateřské
školy. V mateřské škole máme jedinečnou možnost
přibližovat dětem přírodu každý den na školní zahradě, a
proto plánujeme zřídit zahradní učebnu. Cílem učebny je
enviromentální - prožitkové učení, které vychovává
jedince k odpovědnému, kladnému vztahu k přírodě a ke
všemu živému.
Přejeme dětem a rodičům krásné dny s naší školkou!!!
Text a foto: MŠ Panenský Týnec
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Ze společenského života
Tak další roční období máme za sebou. Léto nám proběhlo dle možností v klidu a už tu máme opět (mimo nepříjemnou
Covidovou situaci) krásně barevný podzim. Než Vás požádáme o dodržování zdravotního a sousedského minima,
nastíníme si, co nás ještě čeká do konce roku, ale hlavně si připomeneme to, co jsme v létě stihli a užili si. A že toho
nebylo málo …
Po jarním uvolnění zdravotních rizik jsme začali hned
sportovně a sešli se u Žerotínského rybníka s deseti týmy u
druhého ročníku rodinného triatlonu pořádaného Komunitou
Tejnecko. I zde zvítězila radost z dětského pohybu, přeživších
rodičů, ale hlavně bez nároků na nutné vítězství. Tato rozšířená
parta uspořádala i druhý Letní tábor na Peruci pro 53 převážně
místních dětí. Stejně jako loni neměli vaše ratolesti přístup k IT
a mobilním hrozbám doby, ale pěkně se po celý týden snažili u
soutěží, výletů, sportovních klání, poznávání světadílů,
povinnosti při daných úklolech a soběstačnosti. Mimo to si ale
užili disco karneval v Riu, oblíbenou stezku odvahy a
Rodinný triatlon u žerotínského rybníka
závěrečnou párty s pouštěním balonku s mnoha přáními. Nás
těší, že jedno přání je to, že se chtějí děcka vidět na dalším
táboře příští rok. Tím největším setkáním však bylo to
kuchařské. 6. ročník této „umělecké“ činnosti přilákal
v nejistém termínu 15 kuchařských týmů. Tito stateční si to
rozdali v tradičních bodovacích soutěžích a my doufáme, že i
přes výsledkový nezdar se příští rok opět uvidíme v plné síle.
Než přišel čas vyhlašování výsledků, proběhl souběžný
program pro děti. Ty se mohly zkrášlit tetováním, vyblbnout
se na skákacím hradě. Ti odvážnější se projeli na koních a
vykoupali v hasičské pěně. Porota a lid hlasovali do svých
Letní tábor na Peruci
vítězů takto, cena lidu 3. Apache-Bike tým z Unhoště, 2. místní
Bobani a u lidí stejně jako loni vyhrál Cvak tým. Porota vybrala
Nový školní rok jsme dětem zpestřili tradiční
takto 3. žerotínští Samotáři, 2. Zevoz tým a 1. místní Bobani
Drakiádou a soutěžemi ve zručnosti udržet draka ve
Tomáše Flipa a Česti Konopčíka. První ročník putovního
vzduchu a vyrobit vlastní vlaštovku. To se vše
poháru Tejnice vs Žerotín putuje dolů pod kopec. Doufáme, že
povedlo a na příští rok si ti starší „vybrečeli“ vlastní
příští rok zůstane díky našim borcům u nás.
pilotní soutěž. My se teď budeme soustředit na
přípravu naší oblíbené pohádkově-strašidelné
stezky. Snad nám situace vše plánované dovolí.
Stejně tak jako plánované akce dalších spolků a
sdružení. Tím stěžejním jsou mimo tyto akce
samozřejmě nástupy žáků do našich škol. S tím jim
samozřejmě pomohou mimoškolní aktivity a
spousta školních kroužků a zájmových činností.
Sledujte proto weby našich škol a klidně se ptejte.

T.O.T Bílý Racek a T. O. Modrá zátoka
Pokud to situace dovolí, uskuteční se
Country Bál v Penzionu na Pile
Dne 9. 10. 2020 od 19 hodin
K poslechu hrají Stopaři

Start vlaštovek
Texty a foto na stránce: Miloš Vejražka
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Dolní Poohří – Ohřecká Osmička – Týnecko
12. 7. doslova proběhl závod pořádaný destinační agenturou Dolní
Poohří - Ohřecká Osmička. Start i cíl byl v parku u Chrámu v Panenském
Týnci, odkud vyrazili běžci i chodci směr Žerotín. Tam proběhli kolem
torza hradu a kolem rybníku, po jehož hrázi zamířili do lesa. Poté
klikatou lesní cestou pokračovali kolem skalních soch až na vyhlídku. Zde
se jim naskytl výhled vskutku impozantní na České Středohoří a horu Říp.
Seriál osmi běhů Dolním Poohřím má za cíl propagovat přírodní i kulturní
krásy našeho regionu. To trasa dlouhá 6,9 km splnila dokonale. Na startu
bylo 118 účastníků, což je mezi běhy Osmičky rekord. Děkuji všem
místním, kteří svou účastí k rekordu přispěli

Text a foto: Jiří Čížek

Setkání patchworkářek na pile
Tradice zůstává tradicí a proto i letošní konec prázdnin byl ve znamení dalšího setkání patchworkářek, kterým se líbí
naše obec natolik, že se k nám sjely ze všech koutů Česka, aby zde společně tvořily a ukázaly své ušité výrobky. Letos
to bylo 8 účastnic, které od 30. srpna do 4. září v prostorách Penzionu Na Pile rozložily své šicí stroje a začaly pracovat
na různých výrobcích, které bylo možno vidět i na společné výstavě, která byla navíc výstavou prodejní, kde si mohli
zájemci nakoupit řadu zajímavostí z oblasti patchworku, ale i jiných
ušitých věcí, které se užívají v domácnostech. Ohlasy byly velmi
pozitivní a to byla ta největší odměna pro jednotlivé tvůrkyně. Právě
na základě těchto ohlasů bylo rozhodnuto o dalším společném
setkání, které bude v únoru 2021. Osobně jsem velmi ráda, že se
děvčatům u nás v Panenském Týnci líbí a zde je nutno vyzdvihnout
a hlavně poděkovat majitelům penzionu za jejich ochotu a
vstřícnost, kterou po celou dobu pobytu směrem k nám projevili.
Děkujeme moc.
Za celý kolektiv Renata Bártová

Text: Renata Bártová, foto: Miloš Vejražka

Pohledem návštěvnice
Dne 5. 8. 2019 jsem měla tu čest poprvé poznat Panenský Týnec. Při cestě na dovolenou s mým partnerem jsem od něho
dostala jako překvapení tento krásný prožitek z tak tajemného a úžasného místa. Schváceni dlouhou cestou jsme se blížili
ke vstupnímu portálu. Působil opravdu magicky a tajemně, jako brána do knížectví starých bohů temnoty. Když jsme jím
procházeli, srdce se mi skoro zastavilo očekáváním, co krásnějšího ještě uvidím. Neskutečně úžasné zdálo se mi toto místo
při prvním pohledu na sloupy, jenž kdysi možná podpíraly stropy tak vysoké. Holubi, kteří ševelili nad našimi hlavami svými
křídly, jako by nás volali a prosili: „Pojďte dál a vezměte si kousek dobra a energie, jenž toto místo nabízí…“ Došli jsme tedy
doprostřed onoho zázraku a cítili, jakoby se svět přestal točit, čas se zastavil a existovala jen naše láska. Spojení svými prsty
jsme v objetí stáli několik minut bez hnutí, jen námi cosi prostupovalo a brněly nás nohy.
Namalovala jsem obrázek, který mám ve své hlavě při vzpomínce na první návštěvu
tohoto nádherného místa a chci se s Vámi o něj podělit.
Naše země je opravdu krásná a takových míst jako je Panenský Týnec by mělo být
mnoho, aby mezi lidmi pominul spěch, stres a špatná nálada. Děkuji, že toto bohatství
chráníte před vandalismem, aby zde všichni mohli prožívat svojí kouzelnou chvilku a
dobili pozitivní energii. Pan Plichta ze Žerotína to místo pro klášter vybral dokonale a
navzdory tomu, že jej nikdo už nedostavěl, je úžasným odkazem a dědictvím pro další
generace.
Markéta Stráníková
TEJNICKÝ ZPRAVODAJ ● VYDÁNÍ 3/2020 ● STRANA 7/8

Sport
III. třída okresní přebor muži
1. kolo Ne 23. 8. 2020 17:00 FK Staňkovice - Sok. P. Týnec 2:0 (1:0)
2. kolo Ne 30. 8. 2020 17:00 FK Chlumčany B - Sok. P. Týnec 4:0 (0:0)
3. kolo Ne 6. 9. 2020 17:00 Sok. P. Týnec - Sp. Lubenec 6:4 (1:3)
4. kolo Ne 13. 9. 2020 17:00 Sok. Holedeč - Sok. P. Týnec 1:3 (1:0)
5. kolo Ne 20. 9. 2020 16:30 Sok. P. Týnec - Sok. Lenešice B 2:1 (1:0)
6. kolo So 26. 9. 2020 13:00 SK Černčice B - Sok. P. Týnec
7. kolo Ne 4. 10. 2020 16:00 Sok. P. Týnec - SK Slavětín
8. kolo So 10. 10. 2020 12:30 FK Hlubany - Sok. P. Týnec
9. kolo Ne 18. 10. 2020 15:30 Sok. P. Týnec - FK Vroutek B
10. kolo Ne 25. 10. 2020 10:30 SK Cítoliby B - Sok. P. Týnec
11. kolo Ne 1. 11. 2020 14:00 Sok. P. Týnec - ZD Ročov

Memoriál Josefa Krahulíka
V pátek 28. srpna se uskutečnil již osmý ročník
turnaje v křížovém mariáši věnovaný vzpomínce
na Josefa Krahulíka. Příznivci této karetní hry se
sešli v penzionu Na Pile, aby strávili příjemné
chvíle ve společnosti kamarádů, kteří mají
stejného koníčka.

Text: Jaroslav Korous, foto: TJ Sokol P. Týnec

Informace úřadu
Kancelář starosty
Bc. Jiří Čížek, starosta
Lenka Slezáková, asistentka starosty
Úřední hodiny:
PO
ÚT, ST
ČT
PÁ
SO, NE
Telefon:
E-mail:

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

12:00 - 17:00 hodin
12:00 - 15:00 hodin
12:00 - 14:00 hodin

415694129
starosta@panenskytynec.cz
asistentka@panenskytynec.cz

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

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

Telefon:
E-mail:

415694023
matrika@panenskytynec.cz

Web:

www.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.
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