INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Červen 2021

Vážení čtenáři, milí sousedé,
vítám vás u druhého zpravodaje v tomto roce. Poslední horké dny nám konečně připomněly, že už není březen, ale
začínají letní prázdniny. Abychom to ale neměli tak jednoduché, střídaly je vydatné srážky s bouřkami a někdy i
kroupami. Zatímco u nás se naštěstí jednalo o drobné ztráty nebo nepříjemnosti, na Hodonínsku, Břeclavsku i
nedalekém Podbořansku došlo ke skutečné katastrofě. Opět se ale strhla vlna solidarity, která ukázala, že jsme národ,
který si dokáže pomáhat, když je potřeba. Podobně jako při boji s coronavirem.

Slovo starosty

stavbou je na něj od Hříškova umožněn
přístup.
Probyl
pěší
Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi
městyse
dánpřístup na hřbitov bude
sloužit provizorní chodník pod novým
Hlavním úkolem bylo dostát
mostem. Zhotovitel předpokládá, že po
předvolebním slibům, což se dle
novém mostě bude vedena doprava na konci
mého soudu podařilo a určitě není
prosince. Kruhová křižovatka tak bude
za
sloužit převážně jako sjezd do místních obcí.
S pozvolným uvolňováním se k nám vrací
také kulturní a sportovní akce. V červenu
proběhly dva koncerty Bohemia Voice
doplněné o vizuální efekty promítané na
stěny chrámu a o ohňový tanec. Paní
Špidlová by koncert ráda zopakovala v září. V
rámci festivalu Rosa Bohemica budeme mít
možnost navštívit koncert Schola Gregoriana
Pragensis. Ožívá také místní spolková
Život v Panenském Týnci se nám už pomalu vrací do normálních kolejí.
činnost. Tejnecko uspořádalo posezení při
Tedy až na ty stavby. I když i tam jsme pokročili o velký kus k cíli.
muzice v parku a jistě má v plánu spoustu
Kanalizační řady i veřejné domovní přípojky jsou v Týnci téměř hotové a
dalších akcí. Mladí i velcí fotbalisté začali
také v Žerotíně práce probíhají velice rychle. Čistírna je také téměř hotová
hrát přátelské zápasy. Na podporu spolkové
včetně technologie. Samozřejmě je před stavebníky ještě hodně práce,
činnosti schválili zastupitelé příspěvky pro
ale věřím, že se na veřejné části úspěšně blížíme do finále. Společně
rok 2021. Chtěl bych jim za to poděkovat a
s poskytovatelem úvěru, právníky i technickými odborníky řešíme, jak
popřát spolkům vydařené akce, sportovní
řádně zafinancovat propojení vnitřní kanalizace nemovitostí s veřejnou
vyžití a radostné setkávání.
částí přípojek. Nejvhodnější se jeví podpora domácností formou dotace,
Vám všem přeji pohodové léto, pokud
dále.
Co se týká
odkanalizování,
vyhlášením
výzvy
na podporu rozvoje území sdružení nebo obcí. Na
možno bez omezení, a školákům krásné
stavbě dálnice je pokládán asfalt na nově vybudovaném jízdním pruhu a
prázdniny.
v úseku nad Blažejem k Benzině by se po něm mělo na konci měsíce jezdit.
Bc. Jiří Čížek, starosta
Také parkoviště u hřbitova už je z velké části hotové a po dohodě se
stavbou je na něj od Hříškova umožněn přístup.

Aktuálně
· Podány žádosti o dotace na
kulturní život v městysi a na
opravu chodníku k základní
a mateřské škole
· V září usedne do lavic 17
prvňáčků
· Mateřská škola přivítá 8
nových dětí
Z MIKROREGIONU:
· Uskutečnila se valná
hromada zástupců
členských obcí, na které
bylo schváleno hospodaření
svazku za rok 2020 a plán
činnosti na rok 2021
· Valné hromady se zúčastnili
zástupci úřadu práce a
společnosti Marius
Pedersen

V zármutku oznamujeme, že
nás opustil pan
Josef Krchov
Městys Panenský Týnec
vyjadřuje upřímnou soustrast
všem pozůstalým.
Text: Miluše Slanařová

Ve II. čtvrtletí 2021 své
životní jubileum slaví

Ze zastupitelstva
V pondělí 26. dubna se uskutečnilo v zasedací místnosti úřadu druhé zasedání
zastupitelů. Ti schválili mimo jiné převedení hospodářských výsledků Základní
a Mateřské školy do rezervních fondů organizací a jejich následné čerpání.
Odpisové plány obou organizací. Dále byla schválena rozpočtová opatření,
pravidla na podporu spolkové činnosti v městysi a bezúplatný převod
pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví městyse.
Třetí zasedání letošního roku se uskutečnilo dne 16. 6. 2021. Zastupitelé
schválili účetní závěrky za rok 2020 základní a mateřské školy. Účetní závěrku
a závěrečný účet městyse Panenský Týnec za rok 2020 včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření. Výsledek přezkoumání je bez výhrad. Dále
zastupitelé odsouhlasili výjimky z počtu žáků pro obě školy, výši příspěvků pro
spolky, podání žádostí o dotace na hasičské auto, vybavení ochrannými
prostředky pro JSDH a opravu chodníku u základní školy. Dále byl schválen
záměr o směně pozemků a rozpočtová opatření.
Text: Lenka Slezáková

SMS pro občany je jednoduchý a pohodlný způsob
předávání/získávání důležitých
informací o
dění
v Panenském Týnci.
Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS
kanálu v září roku 2018. Ten umožňuje zasílání důležitých informací na
zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových
zprávách.
Předáváme informace o krizových situacích, plánovaných odstávkách
vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení, plánovaných přerušeních
dodávek elektrické energie, popř. plynu. Dále také pozvánky na
kulturní akce atd.
Informování pomocí SMS se mi zdá výhodné také proto, že podle
výsledků statistického úřadu v roce 2020 používá mobilní telefon 98,8
% obyvatel v kategorii 16+, v kategorii 75+ je to 93% obyvatel.
Potenciál předávání informací je tedy velký, záleží jen na Vás, zda se
k odběru SMS přihlásíte. To můžete udělat pomocí červeného tlačítka
na www.panenskytynec.cz nebo kontaktujte úřad a my vás přihlásíme.

Zdeňka Brychtová
Čestmír Konopčík
Zdeněk Šíma
Městys Panenský Týnec
přeje k životnímu výročí
hodně zdraví a
spokojenosti do dalších let
života.
Text: Miluše Slanařová

Text: Bc. Jiří Čížek
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Ke dni 1. 1. 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech.
Nový zákon o odpadech zavádí novou koncepci stanovení a výběru poplatku za ukládání odpadů na skládku. Tato
problematika se významně dotýká i naší obce, neboť část komunálního odpadu, jehož původcem je naše obec, je
odstraňován uložením na skládku.
Nový zákon o odpadech dále od 1. 1. 2030 zakazuje ukládat na skládky tzv. využitelné odpady, přičemž od 1. 1.
2021 zvyšuje poplatek za ukládání těchto odpadů na skládku na částku 800,- Kč za 1 tunu odpadu z dosavadních
500,- Kč/t a cena se stále bude zvyšovat. Nový zákon současně umožňuje obcím uplatnit pro zákonem stanovené
maximální množství využitelných odpadů nárok na tzv. třídicí slevu, tj. nárok na zahrnutí těchto odpadů do dílčího
základu poplatku za ukládání komunálního odpadu.
Vzhledem k těmto okolnostem připravuje svozová společnost změny, které se týkají nádob, jejich označování,
umístění čipu, vážení atd. Výsledkem by mělo být také přesnější a spravedlivější rozdělení nákladů na likvidaci
odpadů. Do budoucna nás zřejmě čeká sběr papíru a plastů od Vašeho domu „D2D systém“. Jedním z důvodů
projektu „D2D“ (door to door – od dveří ke dveřím) je podstatné snížení směsného komunálního odpadu.
Během léta musíme připravit novou vyhlášku o odpadech v našem městysi, která bude odpovídat novému
zákonu. Proto žádám ty z vás, kteří likvidujete komunální odpad prostřednictvím pytlů dodávaných svozovou
firmou, nedělejte si zásoby. Předpokládáme, že bude tento způsob likvidace odpadu výrazně omezen.
Text: Jiří Čížek

Příkladná Zelená obec
Panenský Týnec

Skleněná popelnice

V roce 2020 obyvatelé městyse Panenský Týnec
zajistili
sběr
vysloužilého
elektrozařízení
v přepočtu 7 kg/obyvatele. Recyklací odevzdaného
elektrozařízení městys přispěl ke zlepšení
životního prostředí snížením produkce CO2
ekvivalentně o 2176 kg. Takové množství uhlíku by
muselo v průběhu jednoho roku absorbovat a
přeměnit na kyslík celkem 73 stromů. Za svoje úsilí
Panenský Týnec obdrží certifikát Příkladná Zelená
obec 2020.

V průběhu měsíce května byly vyhlášeny výsledky
soutěže měst a obcí v třídění odpadu Skleněná popelnice
2020, jejímž vyhlašovatelem je Ústecký kraj ve spolupráci
s obalovou společností EKO-KOM. V kategorii obec do
3500 obyvatel druhý rok po sobě získal náš městys 5.
místo. Toto umístění považujeme za velký úspěch a vidět,
že v rámci naší obce občané třídí odpad pečlivě. Za to jim
patří velký dík.

I přes tento úspěch vás žádáme o udržování pořádku u
sběrných míst.
Text: Lenka Slezáková

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A
OBJEMNÉHO ODPADU
pro občany Panenského Týnce
se uskuteční dne

30. 10. 2021
Text: REMA
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Stavba kanalizace – ze zprávy společnosti
KONTROL INSPEKT
Zhotovitel pokračuje ve výkopových pracích v Žerotíně, v
souladu s HMG (v mírném předstihu) i přesto, že hrubost
horniny je na části pracovišť v Žerotíně na vyšším stupni
těžitelnosti oproti předpokladu v projektu 6 (skalní
podloží). Zhotovitel pokračuje v práci dle aktuálně
platného harmonogramu prací dle dodatku č.2 ke smlouvě
o kontrolní činnosti. Návaznost prací na jednotlivých
stokách a souběh s ostatními pracemi je reálný.
Milník dokončení ČOV (stavba včetně technologie) k datu
30. 6. 2021 nebyl splněn. Dokončení milníku ČOV do 23.
07. 2021 (plán) neohrožuje celkové dokončení díla.
Technologická část ČOV je již částečně nainstalována.
Hrubá stavba je ukončena včetně oken a dveří a střechy.
Uvnitř ČOV probíhá instalace chybějící technologie.
Postupu prací na ČOV bude v následujících kontrolních
dnech věnována zvýšená pozornost.

Technologie ČOV
Text: KONTROL INSPEKT, foto Jiří Čížek

Stavba DÁLNICE
V úterý 22. 6. jsem se spolu s místostarostou
zúčastnil
kontrolní
prohlídky
svolané
Ministerstvem dopravy, Odborem infrastruktury a
územního plánu. Po jednání, kde byl podrobně
představen průběh stavby, plán na zprovozňování
(předčasného užívání) některých objektů atd.,
jsme se vydali na prohlídku staveniště. Měli jsme
možnost projednat záležitosti stavby, upozornit na
dlouhodobě trvající problém dostupnosti hřbitova
atd. Místostarosta také apeloval na pravidelné
čištění komunikací v obci.

Text: Jiří Čížek, foto: ŘSD, Jiří Čížek
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Bohemia Voice – dva koncerty na oslavu letního slunovratu
Bohemia Voice, české vokální kvarteto reprezentující crossover žánr
v hudbě, uspořádalo pilotní prožitkové koncerty pod širým nebem.
Koncerty s názvem „Nessun Dorma – Nikdo nespí“, se uskutečnily ve
dnech 20. a 21. června na magickém místě nedostavěného
gotického chrámu v Panenském Týnci. Atmosféru koncertů
pořádaných na oslavu letního slunovratu doplnila skupina FereArt
tancem s ohněm a vizuální umělec VJ PleiOne, který každou
skladbou doplnil vizuální projekcí. Návštěvníci koncertů se mohli
těšit na známé skladby od Ennia Morriconeho či Giacomo Pucciniho,
píseň Bohemian Rhapsody, Shallow (Zrodila se hvězda s Lady Gaga)
nebo Stokrát chválím čas. V průběhu večera zaznělo Largo
z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka s názvem Země má od
Apoleny Novotné. V premiéře si posluchači vychutnali nové texty
Šárky Krejčí napsané na míru pro záměr Bohemia Voice na ochranu
planety Země. Jedná se například o přetextované písně Heal the
world od Michaela Jacksona – Máme lék nebo Canto della terra od
Andrea Boccelliho – Píseň o zemi
Text: Bohemia Voice, foto: Jiří Čížek

Panenský Týnec – součástí festivalu Rosa
Bohemica
Zcela nový hudební festival Rosa Bohemica, v jehož rámci se
do neděle 28. listopadu uskuteční 12 kulturních akcí s
rozmanitým zaměřením uspořádaných v různých koutech
středních Čech či v nejbližším okolí, začíná v úterý v Praze.
Jedná se rozsáhlejší festival zaměřený na klasickou hudbu.
Rosa Bohemica nabízí profesionální, dramaturgicky ucelenou
platformu na vysoké úrovni v regionu středních Čech s
určitým geografickým přesahem do Ústeckého kraje. Je
místem živého setkávání publika s inspirativními osobnostmi,
umělci, vědci či historiky. Součástí festivalu je i koncert
středověké hudbyv nedostavěném chrámu v Panenském
Týnci. Na koncertu s názvem Septem Dies, který se uskuteční
25. 7. 2021 od 20:00 hodin, vystoupí soubor Schola
Gregoriana Pragensis, založený Davidem Ebenem.
Text: Lenka Slezáková

Plánované akce…
· koncert Septem Dies v rámci
festivalu Rosa Bohemica
· Kotlíková guláš paráda a rozloučení
s prázdninami
· Rodinný triatlon u žerotínského
rybníka
· Pohádkově strašidelná stezka
….a další
O termínech budete včas
informováni prostřednictvím webu,
facebooku a SMS.

Trempské osady Bílý Racek a Modrá zátoka
Ahoj kamarádky a kamarádi, trempské osady Náhoda a Rohani
uspořádaly výroční ohně. Šerifka Nikolka byla moc spokojená.
Děkujeme kamarádům za krásný večer. Po roce moc milé setkání.
Osada Bílý racek také děkuje městysi Panenský Týnec za pomoc.
V průběhu září se uskuteční slovensko-český potlach v Bukové pri
Modrej a vzpomínkový oheň na kamaráda Reďáka a ostatní
kamarády.
Za obě osady Šerif Bidláček
Zeptej se děvče skály, modravých lesů v dáli. Ozvěna tobě řekne, jak
rád tě mám. Tam kde se peřej tříští, najdeme své štěstí. Příště svým
šípem k němu si cestu vyhledám.
Text: Milan Gašpar
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Ze základní školy
Pasování na čtenáře

Třeťáci na výletě v Praze

Pondělí 21. 6. – to byl den, na který se dlouho těšili
prvňáčci z naší školy. Každoročně touto dobou totiž do
místní knihovny zavítá rytíř Dobroslav Sečtělý
s kamarádkou Jolkou a skřítkem Zvídálkem z lounské
knihovny, aby žáčky pasovali na čtenáře. Pro děti bylo
připraveno několik čtenářských úkolů - děti musely
například přiřadit správné názvy k obrázkům z pohádek,
poznat a sestavit obrázek pohádkových postaviček.
Především, ale musely prokázat, že umí číst. Všechny
úkoly byly společnými silami splněny, a tak se mohlo
přejít k samotnému pasování, při kterém byli malí
čtenáři pasováni rytířem Dobroslavem na čtenáře a
obdarovaní diplomem a drobným dárkem. Celá akce se i
přes počáteční obavy dětí velice vydařila a žáčci
odcházeli plni nadšení a zážitků.

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 jsme se vypravili na výlet do
Prahy. Ze stanice metra Malostranské jsme se vydali
k řece, kde jsme se za hladového přihlížení holubů
a jejich několikanásobných pokusů o uzobnutí
svačiny, najedli. Přišla se na nás podívat i nutrie, to
by l velký zážitek. Následně jsme procházeli starou
Prahou. Viděli jsme Čertovku s vodním kolem,
Karlův most s jeho pověstnými sochami, panorama
Pražského hradu, krásný výhled na řeku s několika
mosty a Národním divadlem. Cestou jsme si
prohlédli na budově Klementina i místo, kde je od
roku 1752 měřena denní teplota, až jsme dorazili
na Staroměstské náměstí s orlojem, mariánským
sloupem
a
pražským
poledníkem.
Ochutnali jsme trdelník a zmrzlinu a pěknými
uličkami jsme pokračovali přes Václavské náměstí
do Muzea fantastických iluzí, kde jsme si užili
spoustu legrace. Domů jsme se vrátili uťapaní a
spokojení.

Text: Lenka Slezáková, foto: J. Čížek

Text a foto: ZŠ Panenský Týnec

Výlet na Okoř a ZOO Zájezd
Předposlední týden tohoto školního roku jsme se věnovali školním výletům. Žáci 2., 4. a 5. třídy společně vyrazili
na výlet do Zoo Zájezd u Kladna a na Okoř.

Text a foto: ZŠ Panenský Týnec
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Z mateřské školy
Rozloučení s předškoláky

Radovánky na zahradě

V úterý 22. června proběhlo na zahradě mateřské
školy „Pasování předškoláků na školáky“ Jedná se
o hudební pořad s Krejčíkem Honzou, kterého
mají děti rády. Vždy je dokáže pobavit svými
písničkami. Děti obdržely velkou gratulaci a
dárečky, aby si připomněly poslední rok ve školce.
Přišel i pan starosta Městyse Panenský Týnec,
který dětem také předal dárek a popřál jim
krásné prožití prázdnin, před příchodem do
prvních školních let. Potom už jsme si tento den
užili při písničkách, tancích a hrách v prostorách
naší krásné zahrady. Budoucím školákům
přejeme šťastný vstup do školy základní.

Teplé letní počasí využívají děti z mateřské školky k
radovánkám na zahradě, kde si mohou na dopravním
hřišti procvičit pravidla běžného provozu, dovádějí na
skluzavkách či se stávají malými staviteli na pískovišti.
Před horkem jim poskytne stinný azyl i nově
vybudovaný altán.

Text: Lenka Slezáková, foto: MŠ Panenský Týnec

Pěší túra na Zichovec…

Text: Lenka Slezáková, foto: Jiří Čížek

Ve středu 16. 6. 2021 podnikly děti z mateřské školy
celodenní pěší výlet do Zichovce. Ze školky společně
všichni vyrazili v 8.30 hodin plni elánu. V Zichovci žáčci
strávili příjemné chvilky v okolních lesích, užili si hrátky
na fotbalovém hřišti, kde je čekalo připravené
občerstvení a odpoledne se celí unavení vrátili
autobusem zpět do školky.

Text: Lenka Slezáková, foto: MŠ Panenský Týnec
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Ze společenského života
Tak trochu podobně jako loni se v této době pomalu rozvolňujeme a vracíme se opět k normálnímu letnímu
životnímu režimu. Doufáme, že nejhorší máme již za sebou a vše poběží tak jak má a my si začneme užívat
normálního a bezpečného společenského života. Děti na blížících se prázdninách, dovolených, sportech,
hospůdkách, díky počasí i na zahrádkách. Po roce ovlivněném virem a stále probíhajícími stavbami se probouzejí
si tradiční akce a plánování našich spolků. Jediní koho epidemiologická situace v práci neomezovala, byli naši
dobrovolní hasiči. Ti vyjeli takřka k 10 událostem různého druhu. Požáru, transport imobilního pacienta, ale
především k několika dopravním nehodám, z nichž byly dvě s tragickými následky. Mezi tím pomáhali obci
s čerpáním nepotřebné vody a proplachem kanalizace. Malí fotbalisté se dočkali fotbalových zápasů. Výsledky
i hra budí nadšení. Zde děkujeme Vaškovi Lukšíkovi za odvedenou práci s touto drobotinou. Práce probíhají i
v okolí sokolovny a brzy se přesunou i na samotnou budovu, kde v loňském roce rekonstrukce započala. Situace,
ovlivňující snad i „celo-jarní“ aprílové počasí však nezabránila místní komunitě lidí pomoci obci s úklidem,
tentokrát prostory od dětského hřiště, pod skládkou až po tři kaštany. Stejnou partu čekala další akce při
každoroční údržbě dětského hřiště a dřevěného parkového vybavení. Letos prošel zásadní a nutnou opravou
dětský kolotoč. Tady patří všem velké díky. Nejen prací je ale člověk živ. Po květnovém krupobití, jsme si
v červnu užili přeložené živé hudby Rudy Rytiny. A další kulturně společenské akce budou následovat. Sportovně
založený triatlon pro celé rodiny, letní tábor pro děti a tradičně na konec prázdnin gulášparáda pro všechny
generace. O všem budete v čas informováni tak a tam, jak jste zvyklí.
Nyní vám všem z úřadu městyse přejeme krásné léto prožité dle vlastních plánů a přání. Prožijte ho ve zdraví a
v bezpečí. Všichni se těšíme na další společné setkávaní u všech Týneckých akcí.
Miloš Vejražka, předseda kulturní komise

Text a foto: Miloš Vejražka

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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