INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

prosinec 2021

Vážní čtenáři, milí sousedé,
před rokem jsem na tomto místě psal o další vlně pandemie, která výrazně ovlivnila naše životy. Také jsem věřil v
brzký návrat do normálního života. To se bohužel úplně povedlo. Stále naše životy i společenské dění v obci ovlivňují
vlny nákazy a přijatá opatření v boji proti ní. Naštěstí alespoň školáci mohli strávit většinu roku ve škole a potkávat
se s kamarády.

Slovo starosty

Uplynulý rok byl podobný jako ten
předchozí. Obec žila čilým stavebním
Osobně
jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi městyse byl dán
ruchem. Ten ale už začal přinášet ovoce.
Hlavním
úkolem bylo dostát
Největší změnou je zprovoznění dálnice
předvolebním
slibům,
což se dle
včetně nájezdů
a okružních
křižovatek.
mého
soudu
podařilo
a
určitě
není
Také máme konečně chodník ke hřbitovu
za včetně osvětlení. Od zhotovitele mám
informace, že zbývá proinvestovat 10 % z
celkové částky na úpravy a dodělávky
stavby zkapacitnění obchvatu. Kanalizaci
máme také v zemi, a tak doufám, že bude
příští rok v Panenském Týnci klidnější. Já
osobně mám velkou radost z opraveného
chodníku u školy a školky.
Velkým tématem jsou a budou odpady.
Městys z důvodu nového zákona musí
zavést novou vyhlášku, o místním poplatku
Za obecní systém odpadového hospodářství. Ta nahrazuje předchozí systém smluv, pytlů atd., který už není od
roku 2022 možný. Obecní systém odpadového hospodářství zahrnuje nejen směsný komunální odpad, ale
samozřejmě i ostatní odpady produkované v katastru obce. Správným tříděním můžete pomoci obci vynaložené
náklady na odpad snížit a tím také ovlivnit výši poplatku do budoucna. Více informací o odpadech naleznete uvnitř
zpravodaje.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám touto cestou popřál šťastné a spokojené Vánoce a hlavně pevné zdraví,
osobní spokojenost, hodně lásky a štěstí v celém příštím roce.
dále. Co se týká odkanalizování,
Bc. Jiří Čížek
starosta

Aktuálně
· Ve dnech od 23. 12. 2021
do 2. 1. 2022 bude Úřad
městyse uzavřen

· 24. 12. od 14:00 hod. se
uskuteční v místním
kostele živé vystoupení
dětí. Všichni jste srdečně
zváni
· 16. 12. zprovozněn
obchvat D7 okolo
Panenského Týnce
· Od roku 2022 změna
systému poplatku za
odpady

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

Ve IV. čtvrtletí 2021 své
životní jubileum slaví
Petr Enzmann

Ze zastupitelstva
26. října se uskutečnilo páté zasedání zastupitelstva městyse. Zastupitelé
schválili smlouvu o zřízení věcného břemene. Jedná se o vytvoření nového
odběrného místa elektrické energie k rodinnému domu. Udělili plnou moc panu
Martinu Němečkovi k zastupování městyse na valných hromadách Honebního
společenstva, a to pouze v případě nepřítomnosti zástupce městyse. Dále
zastupitelé projednali žádosti občanů o prodej pozemků a rozpočtová opatření.
30. listopadu zastupitelé schválili dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny
služby uzavřenou mezi městysem a společností Marius Pedersen,a.s. a
rozpočtová opatření.
Text: Lenka Slezáková

Kolem Panenského Týnce již vede nová D7
Dálniční síť je od čtvrtka 16. 12. 2021 opět delší. ŘSD zprovoznilo úsek dálnice D7
vedoucí kolem Panenského Týnce. V rámci stavby došlo ke zkapacitnění bývalé
dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7.
„Vzhledem k vysokému nárůstu zejména kamionové dopravy již stávající silnice I/7
kapacitně nedostačuje a nesplňuje požadavky na plynulost a bezpečnost provozu.
Nevyhovující je zejména šířkové uspořádání a úrovňové křížení s ostatními
komunikacemi. Všechny tyto nedostatky nová dálnice na úseku u Panenského
Týnce odstranila," uvedl u příležitosti zprovoznění generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Úsek je dlouhý 3,5 kilometru a na jeho trase je jedna mimoúrovňová křižovatka,
která zajišťuje napojení městyse a okolních obcí. Na svém konci se úsek napojuje na
dokončený dálniční obchvat obce Sulec. ŘSD i nadále pokračuje v přípravě dalších
úseků. Stávající silnice I/7 totiž kapacitně nepostačuje v celém úseku mezi Slaným a
Postoloprty „Bude tedy kompletně přebudována na dálnici. U Loun již výstavba
probíhá a hned začátkem příštího roku chceme začít stavět dálnici D7 i na obchvatu
Chlumčan. V roce 2023 pak máme v plánu zahájit další tři úseky mezi Slaným a
Panenským Týncem,“ představil Mátl plány na dostavbu dálnice D7.
Důvodem výstavby dálnice D7 je také zajištění dopravní obslužnosti průmyslových
zón u Mostu, Loun a Postoloprt a zejména strategické průmyslové zóny Triangle,
která je jednou z největších v České republice. Hlavní silniční tah Praha – Chomutov
– hranice se Spolkovou republikou Německo umožní po přestavbě rychlé a hlavně
kapacitní spojení Prahy a severozápadních Čech s oblastí Saské Kamenice a návazně
se státy Evropské unie.
ÚSEK DÁLNICE KOLEM PANENSKÉHO TÝNCE NENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY
ZPOPLATNĚN, stejně jako ostatní úseky směrem na Chomutov.

Stanislav Erlich
Břetislav Melduška
Vladislav Melduška
Irena Bryndová
Městys Panenský Týnec
přeje k životnímu výročí
hodně zdraví a
spokojenosti do dalších let
života.
Text: Miluše Slanařová

Zdroj: ŘSD
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INFORMACE K SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Vážení občané a vlastníci nemovitostí na území městyse, jak již bylo avizováno, k 31. 12. 2021 skončí současný
systém odpadového hospodářství. Změnu je nutné zavést v souvislosti s novým zákonem o odpadech. Dle nové
právní úpravy mohou obce od 1. ledna 2022 vybírat úhradu za komunální odpad pouze prostřednictvím
jednoho ze dvou nových místních poplatků za komunální odpad, přičemž smluvní úhrada již nebude možná. Od
roku 2022 tedy nebude možné pokračovat ve „známkovém smluvním systému“, který u nás v současné době
funguje. Pokud by tak obec činila, jednala by v rozporu se zákonem.
Městys Panenský Týnec zavádí POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. Jedná se o
poplatek za samotnou existenci obecního systému. Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník
nemovité věci (byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášena žádná fyzická
osoba. Od 1. 1. 2021 vstoupila v účinnost novela zákona o místních poplatcích, podle které může poplatek činit
nejvýše 1200 Kč. Městys připravenou vyhláškou nastavil poplatek 800,- Kč/rok za poplatníka
s kombinovaným svozem (zimní období 1x týdně, letní období 1x za 14 dní). Osvobozeni od poplatku jsou
děti do 6 let a senioři starší 80 let. Dále osoby celoročně žijící mimo městys.
Naše obec byla specifická tím, že velká většina domácností nevyužívala tzv. známkového smluvního systému,
ale bílých pytlů. Z tohoto důvodu není možné přesně určit vyprodukovaný objem a četnost svozů jednotlivých
domácností (pytle se započítávaly do celé trasy a rozpočítávaly do evidence jednotlivých obcí). To je také důvod
pro zavedení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Předpokládám, že bude zastupitelstvo
městyse během roku systém odpadového hospodářství sledovat a případně změnit poplatek za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci.
Vzhledem ke stálému nárůstu cen za skládkování, tlaku na třídění a minimalizace produkce odpadu bude pro
obec i občany ideální vážení odpadu svozovou společností. Věřím, že se toho brzy dočkáme.
Osoby fyzické podnikající nebo právnické, nebudou do obecního systému zapojeny a uzavřou si vlastní
smlouvu se svozovou společností. Každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti vznikají odpady, se stává
původcem odpadů a je povinen likvidovat odpady ze své činnosti v souladu se zákonem o odpadech (zákon
č. 541/2020 Sb., o odpadech). Povinností každého podnikatelského subjektu je zajistit si likvidaci odpadu, a
to na základě písemné smlouvy s osobou oprávněnou pro likvidaci odpadu (svozovou společností).
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Zahájení Adventu
Adventní čas znamená dovezení a nazdobení vánočních
stromků. Hlavní strom je nazdoben před hasičskou
zbrojnicí. Nechybí ani nazdobení parku, kapličky a úřadu
městyse. Rozsvícen byl i interiér kostela, který podtrhl tak
krásný pohled na naši náves. Letos přibyl u kostela i
Betlém. A Penzion na Pile se zaplnil při tradičním
vánočním jarmarku vším, co šikovné ruce všech našich
blízkých od babiček až po děti, umí vyrobit.

Historie Silvestrovských oslav: kdy začali lidé bujaře slavit nový rok?
Silvestr, poslední prosincový den a zároveň
poslední den v roce je dnes spojen s bujarými
oslavami. Kdy však lidé začali vítat nový rok?

České novoroční pověry
Ometačky: Do vesnických stavení chodily o
silvestrovském večeru „ometačky“, což byly chudé
ženy oblečené v černých šatech a s metlou v ruce.
Třikrát zaklepaly na dveře, a když byly pozvány
dovnitř, ometly kamna se slovy: „Ve jménu Otce,
Syna i Ducha Svatého“. Pak měla kamna v příštím
roce dobře hřát a hospodyně na nich neměla nic
připálit. Ometačky pak dostaly něco dobrého na zub
nebo peníze.
Praní prádla: Ve svátek svatého Silvestra se nemělo
prát. Pokud by vyprané prádlo viselo na šňůrách
přes silvestrovskou noc, v příštím roce by zemřel
některý člen rodiny.
Oběd: K obědu se na Silvestra jedla čočka, to aby
doma nechyběly peníze. Večer pak přišel na řadu
ovar a jablka s křenem, aby byl člověk po celý nový
rok zdravý. Servírovat se naopak nesměla drůbež,
aby neuletělo štěstí a nerozletěly se peníze. Také
zajíc se nesměl objevit na silvestrovském stole – to
by zase mohlo štěstí někam odskákat.

Od kdy se Silvestr slaví?
31. 12. 335 n.l. zemřel papež Silvestr I. - 33. papež katolické
církve. Vládl 21 let a známý je například tím, že léčil
Konstantina Velikého z malomocenství. Snažil se šířit
křesťanství a zažil kvůli tomu dokonce i persekuce. Ovšem
nakonec byl blahořečen. Svatý Silvestr se stal patronem
dobré úrody a ochráncem domácích zvířat a právě jeho
smrtí skončilo pronásledování křesťanů, čímž mohla začít
zlatá éra církve. A právě kvůli tomu začaly každoroční
silvestrovské oslavy západní civilizace

Také dnes se říká, že „jak na Nový rok, tak po celý rok“.
Zejména na venkově lidé věřili, že budou celý rok dělat to, co
právě na Nový rok. V kapse proto musel mít každý 1. ledna
minci, aby se ho držely peníze po celý příští rok. Kdo jako
první host vešel do domu, ten předpovídal, jaký bude celý
rok. Pokud byla prvním hostem nějaká stařena, v rodině se
měly objevit hádky. Pokud přišlo první dítě, mládenec či
dívka, domácnost měla být v příštím roce plná lásky a
svornosti.
Děvčata na vdávání na Nový rok čekala před kostelem a
sledovala, kdo jako první z něj po mši odejde. Muž
předpovídal do roka veselku, žena ji naopak vylučovala.
Pokud kostel jako první opustila stará žena, dívka měla zůstat
starou pannou, pokud šlo první dítě, měla přijít o poctivost
ještě před svatbou.
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Ze společenského života
Tak, další společný a společenský rok se nám pomalu blíží ke svému konci. Každoročně jej uzavírají vánoční svátky,
školní prázdniny, oslava konce i začátku nového roku a spousta bilancování a plánování. Tento rok byl podobný
jako ten předchozí. Spousta omezení či úplně zakázaných věcí. Věříme, že tímto končícím rokem pomine naše
„obtěžování“ stavbami i zdravotními potížemi. Ale i tak jsme na poli společensky kulturním stihli závěrem roku
vše podstatné a plánované. Tradiční společenstva sportovců, hasičů a dalších spolků pomalu dovršily své činnosti,
soutěže a plány. Připomínkou zmíníme závěr soutěže žákovského fotbalového týmu s jejich povedenou rozlučkou
malým turnajem v sokolovně. Hasičský sbor uctil mimo svoji výjezdovou činnost a jako všechny sbory v zemi
památku dvou tragicky zesnulých kolegů při pomoci bližním. Veseleji bylo hasičům při martinském posvícení u
tónů Rudy Rytiny v Penzionu na Pile. Na tomto místě se jako vždy zaplnily sály i venkovní prostory při tradičním
vánočním jarmarku vším, co šikovné ruce všech našich blízkých od babiček až po děti, umí vyrobit. Ty společnější
akce měla na sobě místní Komunita Tejnecko, která pro děti i dospělé uspořádala již podzimně tradiční akce
v podobě Drakiády a pohádkově strašidelné stezky. Nově se povedla i taneční zábava s kapelou Refreš. Veškeré
naše snažení zakončuje příprava adventních tradic. Mladé, začínající a rozšiřující se party Barborek a Mikuláše
s čerty na vás také nezapomněly. Tady patří díky všem, kteří se vším pomohli. Nyní vám všem přejeme plné ruce
práce s úklidem a pečením. Ve zdraví a v rodinném klidu strávené svátky a pevné přesvědčení v lepší a
bezpečnější nový rok 2022
Text a foto: Miloš Vejražka

Trempské osady Bílý Racek a Modrá zátoka
Pro kamarády trampské osady jsme uspořádali
překrásný večer v Penzionu na Pile. Kamarádi Stopaři
zahráli opravdu profesionálně. Děkuji všem kamarádům
za podporu a své manželce za výrobu věnečků a
kremrolí. Všichni kamarádi si velice pochutnali. Rád bych
také ještě jednou poděkoval Městysi Panenský Týnec za
podporu trempinku. Velice si toho vážíme.
Osady Bílý Racek a Modrá zátoka přejí všem krásné
svátky a hlavně hodně zdravíčka v novém roce.
Za obě osady Šerif Bidláček

Sázavo, ty řeko divá. Sázavo, ty řeko má
Do tvých kalných vod se dívám, kamarád píseň zpívá
Text: Milan Gašpar
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Ze Základní školy…
Podzim a začínající zima přinesly žákům základní školy mnoho zajímavého. Děti si užily pěší túru do okolních lesů
zakončenou v zichoveckém pivovaru, kde si vyslechly poutavé vyprávění mykologa Jaroslava Malého o houbách
jedlých, nejedlých i jedovatých. Helloween si připomněli nejen žáci 3. třídy. Do školy přišli ve strašidelných
kostýmech a strávili příjemné dopoledne plné zábavných her a soutěží. V letošním roce navštívil žáky opět
Mikuláš, kterého si připravili pro své mladší kamarády deváťáci. Po loňské pauze si čertovskou návštěvu všichni
řádně užili. V minulém týdnu se děti z prvního až čtvrtého ročníku seznámili s malými roboty zvanými OZOBOTI,
které přijeli žákům předvést manželé Holubovi. Naši nejmenší se tak na jedno dopoledne proměnili v malé
programátory. Práce s ozoboty se všem velice zalíbila a hned někteří z nich věděli, co ještě připsat na seznam přání
pro Ježíška.

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

Z mateřské školy…
Podzimní měsíce přinášely krásné a příznivé počasí pro pobyt v prostorách zahrady mateřské školy. Děti si tak mohly
užívat nově zbudovaných pružinových houpadel, pro ně ve velmi oblíbeném motivu kočičky a kluci s nadšením ocenili
houpadlo ve tvaru motorky. Všechny děti velice potěšila nově nainstalovaná lezecká věž, kde si mohou procvičit a
trénovat své tělesné zdatnosti. Dále nás moc všechny těší krásný nový chodník, neboť již nemusíme chodit po starém,
rozbitém. Tímto bychom chtěli poděkovat našemu zřizovateli. Veškeré činnosti v naší škole jsou stále ještě ovlivněny
současnou situací, která již delší dobu zde přetrvává. Pro nikoho z nás není příjemná a lehká. Zákazy, ale nejsou již
tak striktní, a proto si děti mohou užít v menším množství kulturních akcí, jako například divadelní představení
společnosti pana Kouly, naučný program v pohádkovém pojetí sférického kina, dětmi oblíbený program Krejčíka
Honzy, dále nabídka fotografování společnosti Photodienst, dopravní výukový autobus se vzdělávacím programem.
Adventní čas přinesl návštěvu Mikuláše, anděla a čerta, který k tomuto období neodmyslitelně patří a vždy dětem
něco přinese pro jejich mlsné jazýčky. Děti také prožily vánoční nadílku se zpěvem koled a dárečky. Ještě nás čeká
další návštěva dětmi oblíbeného Krejčíka Honzy, s jeho vánočním programem plným hezkých překvapení. Také s
dětmi myslíme na ptáčky, kterým celou zimu sypeme do krmítek, které máme umístěné v prostorách zahrady školy.
Děti již měly možnost užít si i prvních sněhových
radovánek, které jim udělaly velkou radost. S
dětmi zpíváme koledy, přednášíme vánoční básně,
hrajeme si s novými hračkami, vyrábíme dárečky,
ozdoby, prostě vše, co k vánocům patří. I naše děti
si připravily vánoční přání, které s radostí
roznášely s p. učitelkami spolupracujícím
partnerům v Městysu Panenský Týnec.
Na závěr přejeme Všem pohodové, klidné a s
rodinou prožité Vánoce a hlavně Všem pevné
zdraví.
Děti a zaměstnanci Mateřské školy Panenský
Týnec
Text a foto: MŠ Panenský Týnec
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Když se ryje do historie
Staří římští dějepisci říkávali, že historie je učitelkou života. Dáme panu Senecovi za pravdu a přeneseme se do lokality našeho
městyse, kde dějiny kráčely skutečně hlasitě. Ve své publikaci o osobnostech otýněného městečka jsem se zmínil o mocném
šlechtici z rodu Žirotínů. Ano, jde o slavného Plichtu ze Žirotína chcete-li i ze Žerotína. V roce 2022 uplyne 700 let od jeho smrti.
Zdálo se mi vhodným, popsat jeho hrdinnou smrt na Svatého Václava roku 1322. Položme si otázku, proč došlo k této
středověké bitvě kdesi v krajině bavorské. V těchto časech panoval v Čechách král Jan Lucemburský, jehož vztah k poslední
královně z rodu Přemyslovců už dávno nebyl idylický. Říkalo se mu král cizinec, ale budu tvrdit, že si zasloužil i přirovnání jiné.
On byl, vážení, i král diplomat, který bezesporu připravil půdu v celé Evropě pro svého opěvovaného syna Karla IV. V době bitvy
v Bavořích však byl otec vlasti ještě hošíkem v purpuru a otcova válečná tažení mu mohla být ukradená. Ve výše zmíněném
roce král Jan připravoval velké tažení šumavskými průsmyky k německé řece Inn. Oslovil mocné panské rody v Čechách a
pochopitelně nezapomněl na pana Plichtu, který v té době seděl na svém hradě v žerotínském údolí. Panovník si Plichty
upřímně vážil pro jeho odvahu a šikovnost na turnajích v kolbě. Jednalo se o klání s dřevci, kde si Plichta podmanil zejména
Paříž, kde pravidelně vítězil. Fotbalovou terminologií by se dalo říci, že měl tah na branku, byl často na míči, presoval, hrál
hodně vysoko a nalezl na soupeře na jeho polovině. Proč vlastně táhla do Bavor česká elita se svým králem? Příčinou byli
Habsburkové. Jejich mocenská politika byla pro českou kotlinu vždy krajně nebezpečná. Vždyť všichni dobře víme, co se stalo
s korunou českou v létech 1526-1918. To je ale jiná kapitola. Vraťme se k meritu věci. Friedrich Sličný Habsburský a jeho bratři
toužili po koruně české již ve IV. století. Jan Lucemburský nebyl hlupák a věděl, že musí rychle a tvrdě zakročit. Vhod mu přišlo
spojenectví s Ludvíkem Bavorským, po jehož území se Habsburkové pohybovali. Aby Jan neztratil český trůn, postavil nepříteli
po boku Ludvíka Bavora na břehu řeky Inn. Průběh léta roku 1322 byl tedy ve znamení válečných příprav na obou stranách. Jan
se svými spojenci soustředil svá vojska u města Pasov. Jeho soupeři se formovali na břehu řeky Innu u městečka Mühldorf, kde
také k bitvě dojde. Podle zbraslavské kroniky měl král Jan a jeho spojenci početní převahu 10 000 bojovníků. Friedrich Sličný
měl převahu mezi lučištníky a pěšáky. Toužebně očekával jízdní posily, které to však nestihly, protože zapracovala strategie
našeho rodáka Plichty. Věděl, že kdyby Friedrichovi posily dorazily včas, stisklo by je ze dvou stran drtivé sevření. Proto Plichta
pověřený králem Janem vyrazil jako parlamentář vyhlásit okamžitý útok a vyrazil se svojí jízdou vpřed. Okamžitý útok rozhodl
bitvu. 28. září 1322 na svátek sv. Václava došlo ke krvavé bitvě na louce zvané Gickel u osady Erharting patřící k Mühldorfu.
Potok Isen ústící do Innu byl nasáklý krví bojovníků. Jan Lucemburský zvolal „Buď skolíme tyrana Habsburského, nebo padnu“.
Zápas byl krutý, průběh kolísavý. Rozhodujícím se stal útok Janovy elity. Fridrich Hohenzolerský a Plichtova jízda prorazila
soupeřovy šiky. Habsburkové byli pobiti a sám Friedrich Sličný padl do zajetí. Poražení i vítězové měli obrovské ztráty. Na zemi
zde leží 2000 bojovníků na každé straně. Tam kde se vlévá Isen do Innu leží on. Náš hrdina. Třikrát pronikl mezi nepřátele a
desítky jich porubal. Čtvrtý nájezd se mu stal osudným. Pěšáci ho řetězy stáhli z koně a mlaty ubili. Je po bitvě. Jan zvítězil! Ale
za jakou cenu? Kronikář Beneš Krabice z Wetmihle o tom píše: Po prudké seči leží na bitevním poli veliké množství mrtvých
koní a na tři tisíce padlých bojovníků obou stran. Dále ocituji Zbraslavskou kroniku: Pole válečné je poseto mrtvými těly. Mezi
mrtvými leží i rek udatný pán žirotínský Plichta, který mlaty byl ubit. Nepřátelé ze strany Habsburků nacházejí se mezi zajatými.
Zejména pak Friedrich Sličný i vévoda Jindřich Habsburský, kteří uvrženi do žaláře na hrad Křivoklát byli, a propuštěni až po
roce za cenu vysokého výkupného. Díky této vyhrané bitvě si Janův spojenec Ludvík Bavorský udržel moc římského krále a
dokázal být velmi vděčný. Jan Lucemburský obdržel řadu privilegií, které pak po léta užíval i sám Otec vlasti. V ediktu vydaném
11. října 1322 se říká: Čeští hrdinní rytíři se o vítězství zasloužili největší měrou, a proto uděluji králi Janovi tato privilegia: zde
cituji z kroniky Přibíka Pulkavy z Radenína. Podíl z veškerého mýtného na řece Rýně, udělení Durynska Míšeňska v dědičné léno,
postoupení města Chebu a celého okolí, hrady Kamenice a Cvikov, k tomu deset tisíc hřiven stříbra a prodej zajatých velmožů
a šlechticů. Dále je zmíněno dvou českých pánů, kteří se nejvíce vyznamenali. Pan Heřman z Miličína dostal vysokou finanční
odměnu a darem vesnice Křepenice a Zvírotice. Mrtvý Plichta ze Žerotína měl být se všemi poctami na svůj hrad převezen a
v areálu kláštera v Týnci Panenském pochován do hrobky Žerotínů s bohatou a nákladnou výzdobou! Potud kronikář. Co se asi
dělo s tělem našeho hrdiny dál. Je počátek října a poměrně teplo. Tělo muselo být přes šumavské průsmyky a českou kotlinu
převezeno, jinak by podlehlo rozkladu. Na žerotínské panství dorazilo údajně včas a král Jan Lucemburský nechal vystrojit
honosný pohřeb.
Ale kde se ona hrobka zlatem vykládaná nachází. A nyní si nepleťme
pojem klášter a chrám. V klášteře založeném Anežkou Českou a pány ze
Žerotína sídlí obecní úřad, chrám je torzo s barokní věží a právě v této
celé lokalitě se může hrobka nacházet. Kdekoliv v masivním ostrohu
nad cestou na Ovčín. Může se nacházet i v areálu Panské zahrady, kde
stál kostel nejsvětější trojice. Nebo v místě kostela sv. Jiří. Nebo v lodi
chrámu, který začal budovat sám Plichta? Co hrad v Žerotíně, kde náš
hrdina seděl? Zbývá i zahrada komunisty zničené fary. Máme
bezpochyby slavného rodáka, na kterého můžeme být hrdi! Nechme ho
spát jeho věčný sen a zapalme mu v Panenském Týnci či v torzu hradu
Žerotín svíčku. Celý rok 2022 tam někde odpočívá již 700 let.

Text: Mgr. Stanislav Kučera
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Informace úřadu
Kancelář starosty, matrika
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
matrika@panenskytynec.cz

Kancelář účetní
Petra Bryndová
Úřední hodiny:
PO
ST
ÚT, ČT, PÁ
SO, NE

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

Telefon:
E-mail:

415694023
ucetni@panenskytynec.cz

Web:

www.panenskytynec.cz

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