INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

podzim 2021

Vážení čtenáři, milí sousedé
Zdravím Vás u letošního třetího vydání našeho zpravodaje. Podzimní číslo vychází poněkud opožděně. Doufám, že mi
to vzhledem k současné hektické době odpustíte. Stavby, chodníky, volby, koncerty, natáčení ČT, inspekce, hledání
nové kolegyně… Od vydání posledního zpravodaje se toho událo tolik, jako by to nebylo čtvrt roku, ale snad celý rok.

Slovo starosty

v částce 1 250 000 korun z Programu 2021
na podporu nové techniky, výstavby
požárních zbrojnic pro jednotky SDH. Díky
Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovipodpoře
městyse zbyl
dán
Ústeckého
kraje jsme mohli
Hlavním úkolem bylo dostát
realizovat opravu chodníku u mateřské školy
předvolebním slibům, což se dle
a základní školy včetně prostoru před
mého soudu podařilo a určitě není
vstupem školy. Podpora na novou techniku
za
JSDH bude použita společně s podporu
Generálního
ředitelství
Hasičského
záchranného sboru na pořízení nové
cisternové automobilové stříkačky.

Desátého září bylo rozhodnuto o předčasném užívání některých částí
nové dálnice, a tak jsme se konečně dočkali přístupu na hřbitov. U nového
chodníku zbývá dobudovat osvětlení a hlavně přechod, tak buďte prosím
opatrní. Hlavní práce na dálnici by měly být hotové v prosinci, a i když
stavební úpravy budou probíhat pravděpodobně do května příštího roku,
měl by být stavební ruch v Panenském Týnci o dost menší. Také stavba
veřejné části kanalizačních řadů se blíží do cíle. Umístění přečerpávacích
stanic, které probíhalo v září, bylo poslední velkou akcí na veřejné části.
Nyní nás čeká osazení technologie čerpacích stanic a postupná oprava
komunikací. Souběžně jsou řešeny domovní přípojky, případně napojení
vnitřní
nemovitostí.
dále.
Cokanalizace
se týká odkanalizování,
Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání 6. 9. 2021 rozhodlo o
poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu obnovy venkova
ve výši 237 500 korun a také rozhodlo o poskytnutí finančních dotací

Při příležitosti odchodu do důchodu patří mé
velké poděkování Milušce Slanařové, která
se před více jak třiceti lety stala účetní a
matrikářkou
nově
vznikajícího
samostatného úřadu. Chtěl bych jí
poděkovat hlavně za její pečlivost nejen při
vedení účetnictví, ale i za preciznost při
organizovaní svatební obřadů, kterým
obětovala nespočetné množství pátků a
sobot. Přejeme jí hlavně pevné zdraví, radost
a spokojenost v osobním životě.
Přeji vám příjemný podzim v pevném
zdraví.
Bc. Jiří Čížek, starosta

Aktuálně
· Výsledky voleb v Panenském
Týnci:
v SPOLU 30,23%
v ANO 27,13%
v PIRSTAN 17,82%
Volební účast v městysi 69,54%
· Proběhla oprava chodníku u
základní a mateřské školy
· Byl proveden bezpečnostní
řez stromů v parku a na
hřbitově
· Zprovozněn chodník ke
hřbitovu
· Česká televize natáčela o
Panenském Týnci reportáž do
pořadu Toulavá kamera

Ze zastupitelstva
V pondělí 28. srpna se uskutečnilo čtvrté zasedání zastupitelstva městyse. Po
zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
přistoupili zastupitelé ke schvalování jednotlivých bodů programu.
Zastupitelé se seznámili s žádostí o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou
jednotu Sokol, kterou podává spolek samostatně, ale hlavní podmínkou pro
poskytnutí dotace je spoluúčast městyse na financování akce. Výše podílu je
10% z celkových uznatelných nákladů projektu (tj. 26 333 Kč). Předmětem
žádosti je kompletní rekonstrukce topení v Sokolovně v části velkého sálu.
Dále členové zastupitelstva schválili pořízení osobního automobilu pro
základní školu, který bude sloužit jako minibus pro svoz žáků z okolních obcí.
V neposlední řadě byla schválena rozpočtová opatření týkající se například
navýšení příjmů o kompenzační poplatek ze státního rozpočtu související
s přijatými opatřeními během pandemie COVID-19 či o příjmy ze záboru
veřejného prostranství. Výdaje pak byly navýšeny například o materiál na
opravu dešťové kanalizace či přípojku u základní školy. Dále byla projednána
žádost státního pozemkového úřadu. Po schválení jednotlivých bodů
programu diskutovali přítomní například o využití pozemku za panem
Fratrikem po dokončení stavby dálnice, či úpravu prostranství po vybudování
kanalizace.
Text: Lenka Slezáková

Setkání s vedením města Louny
V zármutku oznamujeme, že
nás opustili
František Babický
Josef Kos
Městys Panenský Týnec
vyjadřuje upřímnou soustrast
všem pozůstalým.
Text: Miluše Slanařová

Ve III. čtvrtletí 2021 své
životní jubileum slaví
Ladislav Kuchařík
Františka Štaubertová
Vladimír Pecinka
Městys Panenský Týnec
přeje k životnímu výročí
hodně zdraví a
spokojenosti do dalších let
života.
Text: Miluše Slanařová

V rámci mikroregionu Perucko pozval starosta městyse vedení města Louny
na jednání se starosty členských obcí mikroregionu. Schůzky se zúčastnili
starosta Loun Mgr. Pavel Janda, místostarosta Loun Mgr. Vladimír Antonín
Hons. Dále na jednání byli přizváni vedoucí odboru stavebního úřadu Ing.
Kateřina Todtová, Kateřina Aksamitová, vedoucí oddělení stavebního úřadu a
Bc. Zbyněk Zeibich, vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče.
Cílem setkání bylo seznámení představitelů členských obcí s aktuálními
informacemi o dění a činnnosti stavebního úřadu, vč. problémů, které úřad a
starosty trápí. Dostalo se i na témata, která mají společná malé obce a město
Louny. Všichni účastníci se shodli, že setkání bylo velice přínosné a rádi by
setkání pravidelně opakovali.
Text: Lenka Slezáková

Pan Pecinka oslavil své
životní jubileum
9. září oslavil své 90.
narozeniny čestný občan, člen
týneckého sokola a dlouholetý
knihovník
pan
Vladimír
Pecinka.
Blahopřejeme
k tomuto
významnému jubileu a hodně
štěstí, spokojenosti a pevní
zdraví a pohodu do dalších let.
Text: Lenka Slezáková, foto: MKL
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Informace ze stavby kanalizace
Ministerstvo životního prostředí jako poskytovatel dotace vydalo nové rozhodnutí o poskytnutí dotace. Realizace
akce stanovená poskytovatelem je 31.10.2023 a předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce je
stanoveno do 31.01.2024. V současné době zhotovitel dokončuje práce na objektu čistírny. Jedná se o měrný
objekt, šachtu měrného objektu, výústní objekt včetně potrubí, osazení aerátorů a detailní dokončení interiéru
ČOV. Jak jsem již zmínil na začátku zpravodaje, v září proběhlo osazení čerpacích stanic, což byly poslední velké
stavební práce na veřejné části. Ještě ale pořád máme před sebou spoustu práce jak té technické, tak té papírové.
Varianta, kdy bude vyhlášena dotace na podporu budování přípojek jednotlivými domácnostmi samostatně
bohužel kvůli úvěrovým smlouvám s bankou, padla. Museli jsme se vrátit k původní variantě, kdy zajistí přípojky
sdružení. S domácnostmi uzavřeme SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY. Předmětem smlouvy je mimo
jiné, že sdružení určeným zhotovitelem zajistí na své náklady provedení Soukromé části přípojky pro zájemce.
Zájemce se zavazuje uhradit sdružení cenu za Soukromou část přípojky ve výši, která bude stanovena jako
násobek částky 300,- Kč a počtem metrů Soukromé části přípojky. Podíl domácnosti na desetimetrové přípojce
tak bude 3000 Kč. Není běžné, aby obce přispěli občanům většinu částky na pořízení přípojky. Tímto krokem jsme
chtěli zajistit co největší procento připojených domácností a zároveň odlehčit vašim rozpočtům. Trochu jsme si
tím tzv. „na sebe upletli bič“, věřím ale, že vše zvládneme. Buďte prosím trpěliví. Díky.
Text: Bc. Jiří Čížek

Informace ze stavby D7 Panenský Týnec –
zkapacitnění obchvatu
10. 9. vydal odbor dopravy Městského úřadu
Louny rozhodnutí o předčasném užívání
staveb Okružní křižovatka v km 2,8 vlevo,
Úprava sinice III/32737 mezi okružními
křižovatkami, Přeložka místní komunikace,
Chodník ke hřbitovu, Příjezd ke hřbitovu.
Občanům Panenského Týnce je tak konečně
po velmi dlouhé době zpřístupněna oficiální
cesta na hřbitov. Pro pěší je to po novém
chodníku a řidičům po nové okružní
křižovatce na nově vybudované parkovací
stání. Jedná se o předběžné užívání, proto
prosím opatrně hlavně při přecházení
kruhového objezdu. Na něm bude v další fázi
stavby vybudován přechod pro chodce a po
celé trase ke hřbitovu veřejné osvětlení.
Zhotovitel vydal na konci měsíce srpna
akcelerační
harmonogram,
který
předpokládá zprovoznění komunikace 15. 12.
2021.
Text: Bc. Jiří Čížek, foto: Josef Maleček
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Proveden řez stromů

ZŠ pořídila minibus

Na hřbitově a v parku provedl pan Jančuška
bezpečnostní řez stromů, jehož cílem bylo nejen
zajištění provozní bezpečnosti stromů, prodloužení
jejich životnosti a podpoření přirozených funkcí
stromu, ale především zajištění bezpečnosti
občanů městyse a turistů pohybujících se v blízkosti
stromů.

V důsledku narůstajícího počtu žáků se rozhodlo
vedení základní školy pro pořízení nového
automobilu, který bude škole sloužit jako minibus pro
svoz dětí z okolních obcí. V současné době navštěvuje
základní školu více než 130 žáků, svoz žáků školním
minibusem funguje v základní škole již od roku 2014
a počet zájemců o dopravu tímto způsobem stále
narůstá, žáci jsou sváženi z 10 okolních obcí dvěma
auty.

Text: Lenka Slezáková, foto Jiří Čížek
Text: Lenka Slezáková, foto: 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 30. října 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
Jiří Čížek – starosta městyse

NEODKLÁDEJTE ODPAD MIMO
KONTEJNERY!
Třídění nebezpečného odpadu budou zajišťovat
pracovníci společnosti Marius Pedersen, a. s.
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Co se děje…
S přispěním nadačního fondu NEXEN probíhají úpravy cesty k rybníku. Okolí bylo vyčištěno od náletových křovin,
byla vybudována dvě odpočinková místa s lavičkami a cesta bude osázena alejovými stromy.

S podporou Ústeckého kraje se nám podařilo zrealizovat opravu chodníku u mateřské a základní školy. Staré
betonové dlaždice vyměněny za novou zámkovou dlažbu, v rámci projektu byl dále upraven prostor před
vchodem do budovy základní školy. Tímto bychom chtěli krajskému úřadu za podporu poděkovat. Mimo projekt
pak bylo upraveno parkoviště před základní školou.
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Ze společenského života
Po jarním rozvolnění nepříjemné hygienické a zdravotní situace se opět vrací do normálu i náš společný a
společenský obecní život. Společně jsme sice dále omezeni velkými stavbami, ale i ty se blíží k dokončení. Počasí
připomínalo chvílemi velkou hříčku přírody, ale i my věříme, že jste si své plány, dovolené a šlechtitelské umění
na svých zahrádkách, sadech a polích užili k plné spokojenosti. Mladí i dospělí fotbalisté místního sokola započali
své mistrovské fotbalové soutěže a mezi tím vám stačili na další týnecké akce doopravit a zmodernizovat
prostředí sokolovny i okolí. Hasiči si trochu prázdnin užili a řešili jen několik drobných nehod a technických
pomocí. Spolky, které měly nucené prázdniny, se také pomalu rozjíždějí. A tak jsme mohli v penzionu fandit
karetním mistrům u vzpomínky na kolegu a kamaráda Pepíka Krahulíka a na jejich mistrovský turnaj v mariáši se
mohli přijít podívat 18. září do sokolovny. Pila patřila první zářijový týden dámám, které umějí vyrobit a ušít takřka
všechno. Velké tradiční akce zvládla místní Komunita Tejnecko. Ta uspořádala pro více než 50 dětí další úspěšný
letní tábor na Peruci. Tentokrát byla tématem voda, pirátství a námořnictví. Týden plný her, soutěží, sportu,
zábavy, ale i vzdělávání, pomocných prací, nočních hlídek, strašidelné stezky utekl jako zmíněná voda, a to i bez
mobilních zařízení. Věříme a z ohlasů víme, že se všem líbilo, tak se třeba setkáme i příští rok. Konec prázdnin
patří kuchařům. V tradiční gulášové soutěži se letos utkalo 17 týmů. Zřejmě vše již dávno víte, tak zmíníme jen
vítěze. V kategorii poroty se na stupních vítězů umístily týmy mixy mládí Gastropatlalů, druhý mix Mařena týmu
patřící Žerotínu a vítězem se stal místní Puťka tým Michala Puty. V ceně lidu skončily na stupních vítězů týmy
Mařena, Apache Bike z Unhoště a vítěz Boban tým Tomáše Filipa. Putovní pohár Tejnice vs. Žerotín se letos bude
třpytit u nás doma. Příští souboj bude opět poslední srpnovou sobotu. Děkujeme za účast, férový boj a čest
poraženým a sláva vítězům. Tak to bylo asi vše, co u nás v létě proběhlo. Věříme, že situace dovolí a v klidu
proběhnou veškeré plánované akce až do poklidných vánočních svátků. Nyní si užijeme barevného podzimu a
houbařské sezony.
Text a foto: Miloš Vejražka

Plánované akce…
· 16. 10. Dětská drakiáda
· 23. 10. Taneční zábava s kapelou
Refreš
· 30. 10. Pohádkově strašidelná
stezka
· 13. - 14. 11. Svatomartinská husa
v Penzionu na Pile
· 15. 11. Svatomartinské posezení na
Pile s Rudou Rytinou
· 20. 11. Advent a vánoční jarmark na
Pile
….a další
O termínech budete včas
informováni prostřednictvím webu,
facebooku a SMS.

Trempské osady Bílý Racek a Modrá zátoka
Kamarádi trampské osady se zúčastnili potlachu v Dubové. Samotáři
udělali vzpomínkový oheň na kamaráda Reďáčka a ostatní kamarády.
Výroční oheň také vzplál na Berounce. Všechny akce se vydařily a
hlavně nám přálo počasí. Další akce chystáme v Penzionu Na Pile, a to
Mikulášskou, dne 4. 12. 2021 od 18 hodin. Vstupné dobrovolné.
Srdečně zveme všechny milovníky trempské a country hudby.
Za obě osady Šerif Bidláček
Dokud budu žíti, bude každý z nás dobré pivo píti a holky milovat,
stačí džbánek s bílou čepicí. Potom ať se celá Praha dívá, jak jdu
domů s opicí.
Text: Milan Gašpar
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Z našich škol
Turistický kroužek ZŠ

ZŠ Přivítala nové prvňáčky

V rámci turistického kroužku navštívili někteří žáci
prvního stupně několik zajímavých turistických
lokalit. Na první výlet vyrazily děti do skalního
města u Mšena nacházející se v chráněné krajinné
oblasti Kokořínsko. Druhý slunečný výlet na vrch
Radobýl nedaleko Litoměřic zpestřil malým
turistům paraglidista či stádo ovcí odpočívající na
louce pod vrchem. Z obou výletů se malí
cestovatelé vrátili mírně znavení, ale zato plní
zážitků.

1.září jsme v první třídě uvítali 18 nových žáčků. Na
začátku školního roku žáčky krátce přivítal starosta
obce Jiří Čížek, na kterého navázal také pan ředitel Jiří
Kučera. Následně se děti seznámily s paní učitelkou
Monikou Trachtovou, a také například se školní
družinou. Jsme rádi, že počet nových žáků v naší škole
každý školní rok stoupá a přejeme všem žákům i jejich
rodičům úspěšný nový školní rok.

Text a foto: ZŠ Panenský Týnec

Skalní město u Mšena

vrch Radobýl

Zahájení školního roku v MŠ
Prázdniny se rychle blížily ke svému konci a školka se pomocí svých
zaměstnanců chystala opět k otevření. Všichni jsme se tak trochu
obávali, co září přinese za hygienická opatření ohledně Covid-19.
Paní učitelky připravovaly své třídy, zdobily šatny veselými obrázky
na uvítanou, chystaly nové seznamy dětí a další nezbytně nutné
záležitosti. Všichni se těšili na setkání s novými dětmi, ale i s těmi, co
svojí mateřskou školu již navštěvují. Nastalo září, adaptace nových
dětí probíhala bez problémů. Ke svým hrám využíváme především
naší krásnou zahradu, do které přibyla prostorná zastřešená
zahradní učebna, sloužící ke vzdělávání dětí v přírodě, a také k
divadelním vystoupením a přednáškám pro rodiče. Děti se mohou
těšit na další nové prvky, které budou v prostorách zahrady v nejbližší
době umístěny a poslouží pro jejich celkový tělesný rozvoj v podobě
dvou větších pružinových houpadel a prostorné věže s různými
cvičícími prvky. Na první informativní schůzce byli rodiče seznámeni
s chodem celé mateřské školy a s kulturními akcemi v průběhu
školního roku. Vzájemně jsme si popřáli klidnou a ničím nerušenou
spolupráci v průběhu celého školního roku bez žádných omezení.
Krásný podzim a spoustu krásných zážitků přeje celý kolektiv
mateřské školy.
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Sezona malých fotbalistů v plném proudu
28. srpna starší přípravka odehrála sezonu. Stejně jako vloni ji odstartoval turnaj starších přípravek ve Zlonicích.
Naši mladí borci odehráli tři těžká utkání s týmu z Černivu, Peruce a s domácími Zlonicemi. Ani jednoho ze soupeřů
se nám nepodařilo porazit, a tak jsme po třech prohrách obsadili 4. místo. Pro tři z našich hráčů to byly poslední
zápasy za starší přípravku. Všichni jim přejeme hodně sportovních úspěchů ve vyšší kategorii (starší žáci). 4. září
Odstartovali naši nejmenší první mistrovský zápas s naším již tradičním soupeřem z Tuřan. Za krásného počasí
nám naši borci (i přes vysokou prohru) ukázali spoustu nádherných fotbalových akcí. A to i ti, kteří dnes hráli
vůbec poprvé opravdový mistrovský zápas. Do zápasu jim hodně pomohla hojná účast fandících rodičů kolem
hřiště. 18. září jsme s naší mládeží vyrazili na hřiště lídra naší skupiny do Tuřan. Aby to nebylo málo, tak druhý
soupeř (Pozdeň) je zároveň i druhý nejsilnější. Na zápas dorazilo jen sedm statečných, omluvenky před zápasem
nebraly konce. Klukům to asi vyhovovalo, mít jen jednoho na střídání, protože dokázali oba zápasy dotáhnout k
penaltovému rozstřelu a v obou případech ho vyhrát. Tuřanským jsme uštědřili úplně první letošní prohru. Po
remíze 2:2 jsme v penaltách 3:1 vyhráli. S Pozdní bylo konečné skóre 6:6 a na penalty jsme vyhráli 1:0. Všichni
dnes ukázali, jak velikou mají chuť a vůli vyhrávat Byly to opravdu nervy. 28. září dnešní zápas ve Zlonicích se naší
starší přípravce opravdu povedl a, prohru jsme jim vrátili. Poločas jsme jasně ovládli 0:3 a náš brankář si celých
dvacet minut nesáhl na míč. Do druhé půle jsme opět vyběhli aktivněji a soupeř se poprvé prosadil až za stavu
0:5. Do konce zápasu už se hra vyrovnávala, ale ani velká snaha a zlepšená střelba soupeři k vítězství nestačila.
VYHRÁLI JSME 3:7. 7. října jsme odehráli dvojzápas proti týmům z Pozdně a domácích ze Zvoleněvsi. V obou
případech jsme byli herně lepší a hodně blízko vítězství, ale bez našeho nejlepšího střelce jsme se prostě
nedokázali gólově prosadit. Absence proměněných šancí nám stačila jen na hezké fotbalové výsledky, se
Zvoleněvsí 3:5 (2:0) a s Pozdní 1:2 (0:0).

Text a foto: Václav Lukšík

Program soutěží vč. A mužů naleznete například na:
https://www.sportmap.cz/club/fotbal/tj-sokol-panensky-tynec

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

8:00 – 11:30 12:00 - 17:00 hodin
8:00 – 11:30 12:00 - 15:00 hodin
není úřední den
zavřeno
415694129
starosta@panenskytynec.cz
asistentka@panenskytynec.cz

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

8:00 – 11:30 12:00 – 15:00 hod
8:00 – 11:30 12:00 – 17:00 hod
není úřední den
zavřeno

Telefon:
E-mail:

415694023
matrika@panenskytynec.cz

Web:

www.panenskytynec.cz

Vaše názory a příspěvky zasílejte na asistentka@panenskytynec.cz nebo zanechte na Úřadě městyse.
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