INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Březen 2021

Vážení čtenáři, milí sousedé,
držíte v rukou další vydání našeho zpravodaje, a i když to venku nevypadá, je to vydání jarní. Za normální situace
bych psal o tom, jaké byly Vánoce, o probíhající plesové sezóně atd. Místo toho píšeme o testování, očkování,
omezeném pohybu a respirátorech.

Slovo starosty

předpokládaných nákladů.
Konec
realizace je stanoven na listopad tohoto
roku. Další dobrou zprávou je, že
společnost Axiom již pracuje na
Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostoviprojektu
městysecelkové
byl dán revitalizace požární
Hlavním úkolem bylo dostát
nádrže „Čůránku“. Jistě jste si všimli při
předvolebním slibům, což se dle
jarním tání, že už je nejvyšší čas.
Na závěr úvodního slova bych vám
mého soudu podařilo a určitě není
všem
chtěl opět poděkovat a zároveň
za
Vás požádat o trpělivost se stavbami,
které v Panenském Týnci a jeho okolí
probíhají. Uvědomuji si, že není
jednoduché
pohybovat
se
po
rozkopané obci a neustále uklízet prach
z oken, automobilů atd. Prosím vydržte.
Vždyť i většina z nás využívá na svých
cestách
dálnice
a
rychlostní
komunikace, jejichž stavba přilehlé
obce postihla. A kanalizace? Tak té se
Zimní radovánky na Hladičáku
životní prostředí už nemůže dočkat. Při
Nechci Vás zahlcovat negativními zprávami, jen Vás všechny chci té příležitosti bych rád poděkoval za
poprosit o maximální opatrnost a ohleduplnost. I když nemusíme spolufinancování výstavby kanalizace a
souhlasit s některými nařízeními v souvislosti s nouzovým stavem, je čistírny Evropské unii – Fondu
důležité, abychom nastalou situaci brali vážně.
soudržnosti v rámci Operačního fondu
Ukazuje se, jak je v této době důležitá rodina a blízcí. Nejen vzájemná Životní prostředí a také Ústeckému kraji
pomoc, ale i ohleduplnost a respekt jsou pro tuto dobu nepostradatelné. – Fondu vodního hospodářství
Máme ale také dobré zprávy. Využili jsme výzvy společnosti Nexen Tire Ústeckého kraje.
Europe s.r.o. s názvem Podpora projektů přispívajících k osvětě, ochraně
Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví
a zlepšení životního prostředí. Podali jsme projekt na úpravu okolí cesty a veselé v rodinném kruhu strávené
k rybníku.
Okolíodkanalizování,
bude vyčištěno, osázeno alejovými stromy a budou Velikonoce
dále.
Co se týká
vybudována tři místa pro odpočinek s lavičkami. Společnost Nexen nám
Bc. Jiří Čížek
přispěje částkou padesáti tisíc korun z celkových sedmdesáti tisíc korun

Starosta

Aktuálně
·

V západní části městyse
budou instalovány koše
na psí exkrementy

·

Zpracovávána
dokumentace
k revitalizaci požární
nádrže

·

Očekáváme vyhodnocení
žádostí MMR –
multifunkční hřiště

·

Základní škola má nový
modernější web

·

V rámci mikroregionu
Perucko byly pořízeny
antigenní testy pro
zaměstnance úřadů

Ze zastupitelstva
V úterý 19. ledna se zastupitelé sešli na svém prvním zasedání tohoto roku.
Na programu bylo schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městysem a společností ČEZ distribuce, jejímž předmětem je
přípojka energií. Dále byly příspěvkovým organizacím schváleny závazné
ukazatele ve výši 450 tis. Kč pro mateřskou a 950 tis. pro základní školu. Jde
o příspěvky na provoz organizací. Zastupitelé rovněž odsouhlasili rozpočet
základní školy pro rok 2021. V dalším bodě programu zasedání byly schváleny
dodatky k úvěrovým smlouvám od Komerční banky na stavbu kanalizace
v Panenském Týnci. V posledním bodě byla projednána rozpočtová opatření
č. 25/2020, 26/2020 a 1/2021.
Text: Lenka Slezáková

V zármutku oznamujeme, že
nás opustila paní
Marie Veselá
Městys Panenský Týnec
vyjadřuje upřímnou soustrast
všem pozůstalým.
Text: Miluše Slanařová

Ve I. čtvrtletí 2021 své
životní jubileum slaví
Miroslava Menclová
Miroslav Šobáň
Karel Plašil
Václav Jeník
Jiří Švajcr
Městys Panenský Týnec
přeje k životnímu výročí
hodně zdraví a
spokojenosti do dalších let
života.
Text: Miluše Slanařová
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Text: Jiří Čížek

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 20. března 2021
od 8 do 11 hodin
ODPAD BUDE VYTŘÍDĚN DO
PŘISTAVENÝCH KONTEJNERŮ!

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.
Děkuji za spolupráci
Vzhledem
k současné
situaci
související
s
onemocněním COVID-19 prosíme občany při vykládání
odpadu o dodržování přijatých opatření, tj. zakrytí
dýchacích cest respirátorem a dodržování rozestupů.

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

Jiří Čížek – starosta městyse
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Očkování proti COVID - 19
Město Louny ve spolupráci s Nemocnicí Agel Louny připravilo, v souladu se Strategií očkování proti Covidu-19
v Ústeckém kraji, očkovací centrum, které je provozováno v prostorách Nemocnice Louny v Rybalkově ulici.
Zahájení očkování pro veřejnost v tomto centru bylo naplánováno na počátek března. Nemocnice AGEL Louny
zajistila prostory pro očkovací centrum (bývalý příjem léčebny dlouhodobě nemocných), včetně potřebného
zdravotnického materiálu a technického zabezpečení.
Zároveň byly připraveny informativní webové stránky, které jsou provozovány na adrese:

www.ockovanilouny.cz
„V původním seznamu očkovacích center Louny vůbec
nefigurovaly. Proto bych chtěl poděkovat všem, kteří
pomohli naše město na seznam očkovacích center
doplnit. Máme připraveny prostory i personál a ve
chvíli, kdy dostaneme vakcíny, můžeme začít očkovat
prioritní skupiny obyvatel (senioři, zdravotníci).
Očkovací centrum v Nemocnici Agel Louny, a.s. by mělo
být k dispozici pro občany města i okolních obcí. Věřím,
že relativně snadná dostupnost v nejbližším městě
bude cestou k největší proočkovanosti populace,“
uvedl v lednové tiskové zprávě Mgr. Pavel Janda,
starosta města.

Informační kampaň ČEZ – léta s letáky končí
Stále více zákazníků volá po moderních způsobech
oznamování a využívání digitálních technologií. To je
jeden z mnoha důvodů, proč došlo ke změně oznamování
o plánovaných odstávkách elektřiny. Od 1. 1. 2021 se již
papírová oznámení nevylepují. Každý zákazník si může
sjednat zasílání upozornění na plánované odstávky ke
svému odběrnému místu e-mailem nebo SMS zdarma na
adrese: www.cezdistribuce.cz/sluzba.
Pro zaregistrování je nutné vyplnit:
· EAN kód (18místný číselný kód najdete na
vyúčtování za elektřinu)
· Datum narození zákazníka / IČO
· E-mail pro potvrzení nastavení služby
Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo pro
SMS. Informace o odstávkách tak mohou chodit nejen
Vám, ale i ostatním členům rodiny.
O plánovaných odstávkách budete informováni zdarma,
minimálně 15 dnů předem e-mailem a SMS.

Registrace u praktického lékaře
V současné době se můžete k očkování proti Covid-19
přihlásit i u praktického lékaře, který Vás do systému
zapíše. Pokud se rozhodnete pro očkování u obvodního
lékaře, nemusíte se registrovat v centrálním očkovacím
systému, lékař to provede za Vás.
MUDr. Jan Bufka přijímá zájemce o registraci na
telefonním čísle: 732 264 108 Vzhledem k nedostatku
vakcín, ale prozatím není možné stanovit přesný termín
očkování.
Text: Lenka Slezáková

Očkování imobilních seniorů
Dovolujeme si Vás informovat o možnosti požádat o
využití mobilního očkovacího týmu, který očkuje
v sociálních zařízeních a dále také očkuje imobilní
seniory v domácnosti.
V případě, že někdo bude mít zájem o využití této
možnosti, je nutné kontaktovat tento mobilní tým
Krajské
zdravotní
na
mailové
adrese:
mobilnitymocko@kzcr.eu – ideální je hned uvádět
kontaktní informace jako jsou: jméno, příjmení,
datum narození, adresa a kontakty (mail, telefon).
Text: Michal Ovšonka, MÚ Louny

Informování prostřednictvím SMS
Stále se můžete hlásit k odběru SMS. Jedná se o
červené tlačítko v pravé horní části webových
stránek městyse. Zájemcům, kteří nemají možnost
přihlášení, rádi na úřadě pomůžeme.

Nově je také na webových stránkách městyse umístěn
speciální banner s automatickým zobrazováním
informací o plánovaných odstávkách.
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Sčítání lidu
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na
27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online
prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte
online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují
sčítací komisaři.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají
k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba,
bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve
svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný
zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání
se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem
do 90 dnů

Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při
přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb.
Informace zjištěné během sčítání ovlivňují
činnost veřejné správy, podnikatelské záměry
i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť
a v konečném důsledku ovlivňují život každého
z nás. Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.

Velikonoční svátky a jejich původ
Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky. Mají připomínat
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které mělo nastat tři dny po jeho
ukřižování. Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, který připadá každý
rok na jiné datum – na neděli následující po prvním jarním úplňku. Pokud
první jarní úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli.
Pašijový týden
Poslední týden dlouhého postního období připomíná utrpení Ježíše
Krista a každý den má své pojmenování:
Modré pondělí – v kostelech se vyvěšovaly modré látky
Šedivé úterý – hospodyňky vymetaly pavučiny a uklízely
Škaredá (černá ) středa – vymetaly se komíny a kdo se mračil, tak mu to
zůstalo každou středu v roce, v tento den zradil Jidáš Ježíše.
Zelený čtvrtek – v tento den by se měla jíst zelená jídla (špenát, kopřivy,
řeřicha apod.), aby byl člověk zdravý, zvony „odlétají do Říma“ a
vesnicemi obcházejí až do soboty „klapači“, chlapci s řehtačkami a
klapači.
Velký pátek – je dnem smutku, protože Ježíš byl vyslýchán, odsouzen a
ukřižován. V některých městech se hrají pašijové hry. Podle starobylých
pověr se v těchto dnech otvírala země s poklady, nesmělo se orat a kopat
na poli, nepralo se prádlo.
Bílá sobota – den, kdy byl Ježíš ukládán do hrobu. Doma se bílilo, vařily
a pekly se obřadní pokrmy, pekly se mazance a beránci, muži a chlapci
pletli pomlázky, zdobila se vajíčka.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) je největším svátkem celého
liturgického roku. Jedly se pokrmy posvěcené v kostele a každý, kdo do
domácnosti přišel, musel být takovým jídlem obdarován.
Velikonoční (Červené) pondělí je dnes nejoblíbenějším dnem hlavně
mužů. V tento den se mělo darovat červené vejce a dívka měla být
vyšlehána, aby byla celý rok zdravá.
Velikonoce budou letos jiné, přesto Vám přejeme klidné prožití těchto
svátků v kruhu rodinném.
Text: Lenka Slezáková

Trempské osady Bílý Racek a
Modrá zátoka
Všem kamarádům a kamarádkám
osady Modrá zátoka a Bílý racek
přejeme hodně štěstí a hlavně zdraví
v novém roce. Máme naplánováno
několik akcí, ale nevíme, zda nám
současná situace dovolí alespoň
některé z nich uspořádat. Věříme, že
se u táborových ohňů a potlachů zase
brzy setkáme.
Za obě osady Šerif Bidláček
Táborák zvolna zhasíná,
Osada už jde spát
Kytara tiše usíná,
Do duše padá chlad,
Stařičký šerif už líně ruku k láhvi
vztáh,
Pistole chová na klíně, brouká si
v temnotách.
Text: Milan Gašpar
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Ze Základní školy
Zápis do první třídy ZŠ
Zápis do 1. třídy Základní školy Panenský Týnec
se letos uskuteční
distančním způsobem, jako v loňském roce.
Od 1. 4. do 30 4. 2021 posílejte své
přihlášky poštou na adresu školy.
K žádosti o přijetí, připojte kopii rodného listu
dítěte a případně další dokumenty (např. zpráva

Milé překvapení pro naše prvňáčky za
jejich první vysvědčení
Máme za sebou s prvňáčky první půlku školního
roku a je čas jejich prvního vysvědčení. A jak jinak
udělat dětem hezkou vzpomínku na tento
významný den, než příjemným překvapením.
Překvapením pro děti byla návštěva místního
gotického chrámu Panny Marie, kde na ně čekala
sladká odměna v podobě horké čokolády. No a
přesvědčte se sami, jak si prvňáčci svůj den užili.

z pedagogicko-psychologické poradny).
V závislosti na vývoji situace bude s vámi
dohodnut termín schůzky přímo ve škole, po
dohodě
mezi 19.4 - 30. 4. 2021.
formulář pro přihlášení dítěte najdete na
webových stránkách školy:
www.zspanenskytynec.cz

Děti z první třídy si vyzkoušely hrát divadlo
Prvňáčci v rolích herců - Ve středu 3. 2. jsme si s prvňáčky
zahráli pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Naše třída se
změnila v divadelní prkna, na kterých každý žák ztvárnil
svou vybranou roli. Na malou ochutnávku z divadelní
premiéry se podívejte sami.

Sněží, sněží,
ven celá třída běží.
Všude hezky bílo máme,
do sněhu se zachumláme.
První třída ta nás baví,
sněhuláky ráda staví.
Ve sněhu si dovádíme,
u toho se vyfotíme

Text a foto na stránce ZŠ Panenský Týnec
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V mateřské škole to žilo…
Ať žije karneval…

Tři králové

V naší školce se konal karneval. V ten den do
školky nedorazily žádné dětičky ani paní
učitelky, za to byla školka plná princezen,
superhrdinů, zvířátek a pohádkových bytostí.
Proběhlo karnevalové focení, pro všechny byl
připravený karnevalový program. Děti se
vyřádily při tanci. Karnevalové dopoledne ve
školce si všechny děti užily a domů odcházely
s úsměvem na tváři, a taky s medailí!

Každý rok v naší MŠ dodržujeme různé svátky a tradice.
Dne 6. 1. 2021 slavíme svátek Tří králů. Děti si vyslechly
příběh tří králů, zazpívaly písničky a vyrobily si koruny.

Zimní dovádění
Při prvním sněhu nesměly chybět zimní
radovánky v obou odděleních. Sněhuláci,
velké koule, a dětmi vytvoření sněhoví
andělíčci zdobili naši školní zahradu.
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Objednávat můžete na telefonním
čísle
725 332 422
Nebo prostřednictvím e-emailu
Výdejní okénko otevřeno

napile@email.cz

PONDĚLÍ - PÁTEK

www.facebook.com/NaPilePanenskyTynec

10:00 – 15:00
Cena:
105 Kč s polévkou
95 Kč bez polévky

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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