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Vážení občané,
vítám Vás u vydání prosincového čísla zpravodaje. Máme za sebou podzim, který jsme prožili s další vlnou covidové
pandemie. Ta výrazně ovlivňuje život v České republice. Situace nebyla a není jednoduchá, ale musíme se s ní
vypořádat. Nejdříve jsem se snažil Vám různá opatření předávat ve zjednodušené formě, nakonec jich ale bylo tolik
a v takovém rychlém sledu, že to nebylo možné. Naše zodpovědnost a ohleduplnost by měla vést k ochraně nás
všech, ale zejména té nejrizikovější skupiny, a to seniorů. Věřím, že se vzniklou situaci podaří zvládnout, abychom
se mohli vrátit k běžnému životu.

Slovo starosty

Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi městyse
byl dán a kulturní život byl v
Společenský
letošním roce v pozadí, přesto si
Hlavním úkolem bylo dostát
myslím, že se konané akce
předvolebním slibům, což se dle
povedly. Ani adventní čas jsme si
mého soudu podařilo a určitě není
nenechali pokazit. Městysem
za
prošli Barborky a Mikuláš se svojí
družinou. Osvícenu máme náves
i úřad a výzdoba Vašich oken také
krásně září.
Na konci roku je zvykem
bilancovat uplynulé období. Já se
do toho raději pouštět nebudu.
Místo toho poděkuji za podporu
zastupitelům
a
kolegyním
z úřadu. Děkuji také těm, kteří se
starají o naši obec. Děkuji vedení
a všem zaměstnancům našich
škol….
Stále probíhají práce na projektech, které nás omezují a ovlivňují komfort
bydlení v Týnci. Mám na mysli samozřejmě stavbu dálnice a kanalizace. Pro
zhotovitele je stavba kanalizace složitá a technicky náročná. Kanalizační řady
jsou jednou z posledních, ale zároveň nejhlouběji ukládaných sítí, což je ve
stísněných podmínkách některých ulic pěkný oříšek. Budování kanalizace není
rozmar vedení obcí a nějaký trend. Je to nezbytná stavba, která občanům zajistí
dále.
Co se týká
odkanalizování,
nejlevnější
legální
způsob likvidace odpadních vod. Proto bych chtěl touto
cestou poděkovat Vám všem za trpělivost a pochopení, ale zároveň požádat o
toleranci a maximální spolupráci.

Přeji Vám všem pohodové
Vánoce a klidný Silvestr nejlépe u
rodinného krbu. Do roku 2021
Vám přeji, aby byl o hodně lepší
než ten letošní, a hlavně pevné
zdraví.

Bc. Jiří Čížek
Starosta

Aktuálně
·

Opět podána žádost o
podporu na vybudování
multifunkčního hřiště u ZŠ

·

Zahájeny přípravy na
opravu požární nádrže
Čůránek a okolí

·

Byl schválen nový
hřbitovní řád

Z MIKROREGIONU PERUCKO:
· Na valné hromadě, která
se konala 18. 12.
v zasedací místnosti
úřadu městyse, byl mimo
jiné schválen rozpočet
mikroregionu pro rok
2021
· Uskutečnilo se školení
spisové služby
UPOZORNĚNÍ!!!

·

·

V době od 23. 12. 2020
do 31. 12. 2020 bude
Úřad Městyse Panenský
Týnec uzavřen. Provoz
bude obnoven opět 4. 1.
2020
Při cestě na hřbitov
dbejte prosím zvýšené
opatrnosti, procházíte
staveništěm. Pro
automobily je vhodnější
cesta přes Hříškov.
Děkujeme za pochopení
V zármutku oznamujeme, že
nás opustil pan
Jaroslav Rubín
Městys Panenský Týnec
vyjadřuje upřímnou soustrast
všem pozůstalým.
Text: Miluše Slanařová

Ze zastupitelstva
V pondělí 30. listopadu se zastupitelé sešli na svém šestém zasedání, na jehož
programu bylo schválení smlouvy o zřízení věcného břemene. Jedná se o
přípojku energií k čerpací stanici pohonných hmot. Dále bylo mateřské škole
schváleno čerpání rezervního fondu na vybudování zahradní učebny, schválení
rozpočtových opatření. Byl projednán rozpočet městyse pro rok 2021, na
základě toho budou provedeny jeho úpravy a poté bude schválen na příštím
zasedání. V souvislosti se stavbou dálnice byl schválen záměr pronájmu
pozemků v souvislosti se stavbou D7. Zastupitelé se seznámili s aktualizací
hřbitovního řádu, který je rovněž zveřejněn na elektronické úřední desce
městyse, a odsouhlasili rozpočtová opatření.
Text: Lenka Slezáková

Ceny za odpady pro rok 2021
Ceny odpadů se pro rok 2021 nemění a zůstávají ve stejné výši jako v roce
2020.
Známkový odvoz odpadu – vlastní popelnice
Nádoba 110 l nebo 120 l
1x týdně
Nádoba 110 l nebo 120 l
1x za 14 dní
Nádoba 110 l nebo 120 l
kombinovaný
Nádoba 240 l
1x týdně
Nádoba 240 l
1x za 14 dní
Nádoba 240 l
kombinovaný

2414 Kč
1489 Kč
1952 Kč
3992 Kč
2575 Kč
3284 Kč

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

2549 Kč
1624 Kč
2087 Kč
4241 Kč
2825 Kč
3533 Kč

Pronájem popelnice 60 l:
122 Kč
Pronájem popelnice 120 l: 135 Kč
Pronájem popelnice 240 l: 249 Kč

Pytel o objemu 60 l
Pytel o objemu 120 l

37 Kč
70 Kč

Odvoz známkového odpadu je potřeba uhradit nejpozději do konce měsíce
ledna 2021.
Text: Lenka Slezáková

Ve IV. čtvrtletí 2020 své životní jubileum slaví
Karel Procházka
Jiří Ohem
Karel Fridrich

Městys Panenský Týnec
přeje k životnímu výročí
hodně zdraví a
spokojenosti do dalších
let života.
Text: Miluše Slanařová

TEJNICKÝ ZPRAVODAJ ● VYDÁNÍ 4/2020 ● STRANA 2/8

Aktuálně ze stavby kanalizace a ČOV
Po dokončení stoky A5 a nátoku na
ČOV – stoky N pokračovaly práce na
stokách A3, A9, A10, A11 a tlakové
potrubí V2. Na čistírně došlo k
osazení dosazovacích
obslužných lávek.

nádrží

a

Jako investor požadujeme po
zhotoviteli
provést
úklid
a
vyspravení povrchů příjezdových
cest a komunikací k jednotlivým
nemovitostem a jejich úklid, v
místech výstavby kanalizačních
řadů, v souvislosti blížících se
Vánočních svátků.
V lednu bude zhotovitel pokračovat
v dobudování stok A 9, A11 a
výtlaku V2 podle harmonogramu.

V poslední době slýchám obavy obyvatel
Žerotína, že se staví pouze v Tejnici, že
na Žerotín nezbydou finance, dokonce že
jsme Žerotín zneužili a stavíme tam
čistírnu pro Panenský Týnec.
Samozřejmě nic z toho není pravda. To,
že se začalo stavět v Panenském Týnci, je
organizační
záležitost
zhotovitele.
V Panenském Týnci jsme souběžně se
stokou
A5
stavěli
prodloužení
vodovodního řadu, proto se začalo právě
tam. Rozdělení techniky mezi obce by
stavbu jenom zkomplikovalo. Pokud se
zhotovitel rozhodne posílit stavbu další
skupinou, je možné, že bude souběžně
stavět stoky B, tedy ty v Žerotíně.
S financemi je to podobné, postupně, jak
zhotovitel staví, tak fakturuje podle
rozpočtu, který máme zajištěn na celou
stavbu.
Text: Bc. Jiří Čížek
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Dobrovolné testování pro všechny občany ČR pomocí antigenních testů
Je třeba vědět, že nakažené osoby jsou
infekční již dva dny před tím, než se u nich
projeví první příznaky nemoci. U některých
nakažených osob se dokonce žádné příznaky
neprojeví. To znamená, že infekční můžete být
i přes to, že se cítíte zdravě. Značná část osob
šíří onemocnění COVID-19 zcela nevědomě.
Cílem dobrovolného testování s využitím
antigenních testů je včasné odhalení
infekčních osob a tím omezení dalšího šíření
onemocnění.

PROČ SE NECHAT TESTOVAT?
Ø Ověříte si, zda proděláváte onemocnění či nikoli
Ø Pomůžete zjistit, jaká je skutečná epidemiologická situace v ČR
Ø Zjistíte-li že proděláváte onemocnění COVID-19, můžete včas
přijmout preventivní opatření a zabránit dalšímu šíření nákazy:
Ø Ochráníte své příbuzné a přátele
Ø Zabráníte zavlečení nákazy do pracovního kolektivu
Ø Ochráníte osoby v riziku ve vašem okolí (zejména starší a
nemocné)
Ø Omezením šíření nákazy přispějete ke zlepšení
epidemiologické situace v ČR a návratu k normálnímu životu

PROČ PRÁVĚ TEĎ?
Načasování preventivního plošného testování před vánočními svátky není
náhodné. K přenosu onemocnění dochází nejčastěji v rodinách, jelikož doma
obvykle nelze dodržovat přísná protiepidemická opatření. Absolvování
antigenního testu před návštěvou příbuzných během Vánoc je možností, jak
můžete své nejbližší před nákazou ochránit. Nejdůležitější je chránit zejména
starší osoby, u kterých je vyšší riziko závažného průběhu nákazy COVID-19. Nikdo
z nás si nepřeje být na vánoce nemocný, v horším případě strávit vánoční svátky
v nemocnici.
KDO SE MŮŽE NECHAT OTESTOVAT?
· Všichni občané ČR, kteří se prokáží
průkazem pojištěnce nebo náhradním
dokladem.
· Mohou se jít otestovat opakovaně, avšak
nejvýše jedenkrát za 5 dní.
· Nejedná se o jednorázovou akci jako
v jiných zemích, ale občané se mohou
testovat opakovaně

JAK TESTOVÁNÍ POMOCÍ AG TESTŮ PROBÍHÁ?
· Na webu MZ ČR naleznete seznam odběrových míst, testují i
vybraní praktiční lékaři.
koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
· Zvolíte si odběrové místo a na webu si zarezervujete datum a
čas Vašeho testu.
· Ve vámi zvoleném termínu se dostavíte na odběrové místo, kde
se budete řídit pokyny personálu.
· Mějte s sebou občanský průkaz a kartičku pojištěnce
· Po odběru počkáte ve vyhrazeném prostoru na výsledek testu
· Výsledek testu se dozvíte nejpozději do 20 minut
· Dle výsledku testu obdržíte instrukce k dalšímu postupu

KDE SE NECHAT OTESTOVAT?
v Testování bude primárně probíhat v Síti antigenních odběrových center v provozované páteřní síti odběrových
míst v jednotlivých krajích
v Na tuto síť navazuje sekundární síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb (praktičtí lékaři, ambulantní
specialisté…) to znamená, že můžete kontaktovat svého praktického lékaře, ambulantního specialistu např. svého
zubního lékaře a sjednat si vyšetření Ag testem. Zapojených lékařů je již přes 1 000 a dále se zapojují
Splcr.cz

lekaripomahajicesku.cz

v K posílení odběrových center a odběrových míst jsou využity mobilní odběrové týmy Armády České republiky a
týmy Hasičského záchranného systému.
Pro řízení kapacit a usnadnění testování pro občany je spouštěn Centrální rezervační systém:
Další informace naleznete na:
koronavirus.mzcr.cz

Crs.uzis.cz/Antigen

V případě nejasností volejte linku:

1221

Text: MZ ČR
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Z našich škol
Základní škola má novou učebnu chemie

První Mikulášská našich prvňáčků

V základní škole byla dokončena rekonstrukce
učebny, která slouží k výuce fyziky a chemie. Tento
projekt byl spolufinancován Evropskou unií a jeho
cílem byla modernizace učebny přírodních věd tak,
aby mohla sloužit k výuce přírodních věd. Součástí
projektu je i vybudování venkovní učebny za školním
hřištěm, kde byla vytvořena „stezka bosou nohou“ a
„stezka v korunách stromů“.

Před blížícím se Svatým Mikulášem jsme si s prvňáčky
uspořádali třídní Mikulášskou. V pátek 4. 11. 2020 se
rázem naši prvňáčci proměnili v krásné čertíky a andílky.
Prvňáčky v průběhu mikulášské čekala spousta
pekelných i andělských úkolů. V průběhu nechyběla
pořádná slavnostní hostina. Pekelnou a andělskou
náladu podpořila ctěná návštěva pana čerta Berta, který
se na děti přišel podívat a donesl dětem mikulášskou
nadílku plnou vitamínů.

Text: ZŠ Panenský Týnec, L. Slezáková, foto: J. Čížek

Text a foto: ZŠ Panenský Týnec

Z Mateřské školy
V podzimních měsících se v prostorách mateřské školy podařilo zrealizovat plánovanou stavbu zahradní učebny,
společně s pokládkou dlažby. Dále vyměnit stará železná vrata za nová a tím možnost snadnější obsluhy. Také
vchodová vrátka svítí novotou, a zcela určitě je hezčí pohled na vstupní prostor školky, poslední odcházející
zaměstnanec vždy jednoduše zajistí bezpečnost celého areálu jeho uzamčením. Tímto bychom všem pracovníkům,
kteří se na realizaci podíleli, chtěli moc poděkovat. Veškeré činnosti v naší školce jsou ovlivněné současnou nelehkou
situací, kterou všichni právě prožíváme. Zrušením veškerých kulturních akcí, počínaje podzimní dílničkou s rodiči až
po setkání v adventním čase. Všem nám je to moc líto, ale musíme věřit, že bude lépe. Všichni se snažíme, aby i přes
tuto dobu měly děti hezké zážitky. Společně s dětmi zdobíme
prostory školky jejich obrázky a výrobky. Veškerá naše činnost
s dětmi probíhá více v interním duchu. I letos se děti těšily na
příchod Mikuláše, Anděla a čerta. V převlecích za tyto
postavičky
museli
tentokrát
zaimprovizovat
zaměstnanci. Nikdo nechtěl děti o tuto každoroční návštěvu
připravit. Také jsme s dětmi uspořádali hru na Vánoční
příběh. Zpíváme, kreslíme, hrajeme si, vyrábíme vše, co k
Vánocům patří. Závěrem přejeme krásně prožité vánoční
svátky v rodinné pohodě, bez stresů a nervozity. Ale hlavně
všem - pevné zdraví !!!
Děti a zaměstnanci Mateřské školy Panenský Týnec
Text a foto: MŠ Panenský Týnec
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Ze společenského života
Podzimnímu společenskému životu není stejně jako na jaře přáno. Všude spousta zákazů, příkazů, nařízení a
omezení. Na ty doplatily všechny spolky, ale především všichni sousedé a děti. Počasí posledních dnů a týdnů tomu
také moc nepomáhá. Ale život jde dál, obec musí fungovat tak jak má a možná ještě víc. Přišli jsme o hodně
společenského, ale něco málo spolky bez ohledů na všechno okolo nás přece jen prováděly. K tomu se přidaly
kuchyně Penzionu a ZŠ, které se v mezích možností zdárně postaraly o místní i přespolní strávníky. Stejně tak jako
obsluha místního Talpa marketu i obou našich škol, díky.
Spolek Sokola pokračuje v rekonstrukci toalet a
dalšího vybavení sokolovny. Hasiči se činili u několika
nehod, technických pomocí a cca 14 hodin u velkého
požáru rodinného domu na Hříškově. Dále zajistili
vyčerpání „Čůránku“ pro stavbu přilehlé kanalizace.
Komunitě Tejnecko zůstalo na „krku“ pouze
obstarání adventu, což obnáší pomoci obci
s vánočním nazdobením obce, úklid kostela a
v omezené míře návštěva dětí Mikulášem a čerty.
Mladším holkám děkujeme za barborky.

Nyní nás čekají vánoční svátky. Ty si snad všichni užijeme ve zdraví a rodinném kruhu tak, jak se má. Dětem přejeme
splněná přání pod stromečkem, v rozumné míře i sněhový příděl a bezpečný a normální rozjezd škol. Všem v této
době především pevné zdraví a nervy. V novém roce všem spolkům, sdružením, sousedům, živnostníkům a obci
přejeme návrat k normálu tak, jak jsme byli zvyklí. Krásné Vánoce
Text a foto: Miloš Vejražka
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Vánoční tradice a zvyky
Zdobení vánočního stromku - Málokdo ví, že
Ovazování vánočního stolu – ačkoliv tato tradice
předtím, než se pod vánočním stromkem začaly
může působit poněkud podivně, v minulosti byla
rozbalovat dárky, se ozdobený stromek zavěšoval
rozšířená především mezi rolníky a zemědělci. Před
nad štědrovečerní tabuli, nejčastěji špičkou dolů.
štědrovečerní večeří se provazem nebo řetězem
Ozdobené větvičky ale rozdávali i koledníci.
svazovaly nohy vánočního stolu, u kterého často
V Čechách však zdobení stromečku tak, jak ho
neseděla jen rodina, ale i blízcí příbuzní. Tím se
zajistilo, že všichni příští rok zůstali při sobě.
známe dnes, nemá příliš dlouhou tradici a jeho
původ sahá teprve do 19. stol.
Sedm hrnečků – sedm hrnečků sloužilo ve staré tradici k věštění
budoucnosti. Princip byl jednoduchý. Pod každý hrneček se vložil
jeden symbol – mince znamenala bohatství, uhlí signalizovalo
nemoc, prsten svatbu nebo lásku, hřebínek varoval před
nedostatkem, šáteček věštil cestu, chléb štěstí a dudlík miminko.
Pak si stačilo jen zavázat oči, zamíchat hrníčky a jeden si zvolit.
Patky od vánoček - Na štědrý den vedly mladé dívky ve Vynášení štěstí – štědrý večer je plný nevyzpytatelné
magie. Proto se o tomto dni nedoporučuje zametat
velkých rodinách vždy obrovský boj o patky od
smetí nebo dokonce vynášet odpadky z domu. Podle
vánoček. Ta, která jich zvládla do večera nasbírat
staré tradice to totiž může znamenat, že si svého
devět, se totiž měla do roka vdát. Nutno podotknout,
příbytku vynášíte i štěstí.
že se patky z vánočky nemohly ukrojit ihned, protože
by se tím stejně jako u chleba krájely „paty pánu
Bohu“. Naději na věrného mládence tak měla ta
nejtrpělivější.
Sudý počet lidí u stolu – krásným a velice starým zvykem
je vždy prostírat štědrovečerní tabuli pro sudý počet lidí.
Cizí věci v domě – než hospodyňky zasedly za
štědrovečerní tabuli, vždy pečlivě zkontrolovaly, zda Pokud rodina čítala lichý počet, prostřelo se jedno místo
navíc, které sloužilo buď pro náhodného pocestného,
v domě nejsou žádné cizí věci, ať už zapomenuté či
nebo
jako upomínka na ty, kteří nás již opustili a už nikdy
vypůjčené. Pokud je totiž svému majiteli nevrátily před
s námi k jednomu stolu neusednou.
tím, než se pustily do štědrovečerní večeře, přinesly
Text: Lenka Slezáková
jim tyto předměty v příštím roce obrovskou smůlu.

Nemusíte smaženého kapra? Zkuste ho jinak
Kapr je bezesporu naší nejvýznamnější rybou na trhu. Jako tradiční česká ryba se
nejčastěji objevuje na štědrovečerním stole. Pokud ale nemusíte řízky z kapra, můžete
vyzkoušet tyto netradiční recepty:
Kapr podle pánů z Rožmberka - Na tento recept potřebujeme asi 600 g kapřích filetů, 100 g anglické slaniny
vcelku, asi 2 cibule, 130 ml červeného vína, 3 lžíce medu, drcený kmín, sůl, sádlo, hladkou mouku, šalvěj,
rozmarýn nebo tymián. Porce kapra dobře prosolíme, posypeme kmínem a necháme odležet. Poté kapra obalíme
v hladké mouce a zprudka opečeme na rozehřátém sádle, nejprve kůží navrch. Opečené maso obrátíme a
přidáme hrubě nasekanou cibuli a hranolky slaniny. Hotové maso vyndáme z pánve. Do výpeku přidáme med,
zalijeme vínem a nakonec vhodíme nasekané bylinky. Omáčku zredukujeme na potřebnou hustotu a podle chuti
dosolíme. Takto připravený kapr chutná na topince předem připravené a rozříznuté podélně. Maso na topince
přelijeme omáčkou.
Kapr na medu - Budete potřebovat asi čtyři porce kapra, 2 lžíce másla, 0,5 dcl sójové omáčky, 4 stroužky česneku,
1 dcl bílého vína, 0,5 dcl medu, špetku kmínu, pepř a sůl. Ze všech surovin kromě másla uděláme marinádu a
kapra do ní vložíme. Nejlepší je nechat kapra odležet v marinádě přes noc. Druhý den marinádu slijeme do
pekáčku a zahřejeme v troubě. Mezitím porce zprudka osmažíme na másle a pak rybu s máslem přendáme do
pekáče s marinádou. Pečeme na 250 °C asi 15 minut. V polovině rybu otočíme. Podáváme se salátem nebo
vařenými bramborami.
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Veselé Vánoce a
šťastný nový rok Vám
přejeme z redakce.

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.
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.

