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Vážení čtenáři, milí sousedé,
dnešní úvodní slovo nebudu začínat klasicky jarně. Slova o tom, že už konečně svítí sluníčko a všechno pučí mi letos
přijdou poněkud nepatřičná. Musím se bohužel věnovat něčemu jinému. Aktuální situaci, která přímo či nepřímo
zasáhla každého z nás.

Slovo starosty

Nikdy jsem si nemyslel, že v roce 2022 zažijeme válku v Evropě, která se
nás tak bezprostředně dotýká a je tak blízko našich hranic.
Velmi si vážím vaší solidarity, kterou projevujete a pomáháte těm, kteří

Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi městyse byl dán
musejí bohužel opouštět své domovy ve své rodné zemi. Zapojili jsme se
Hlavním úkolem bylo dostát
do humanitární sbírky a předali hmotnou pomoc, kterou jste na úřad
předvolebním slibům, což se dle
donesli potřebným. Hasiči se vydali spolu s kolegy ze Smolnice do Polska
mého soudu podařilo a určitě není
na ukrajinské hranice se zdravotnickým materiálem, hygienickými
za
potřebami a potravinami. Ve školní tělocvičně došlo k opravě sociálního
zařízení, aby byla připravena jako dočasné ubytování pro lidi, které
z domovů vyhnala válka.
Nejen válka na Ukrajině nepříznivě ovlivňuje ceny potravin, stavebních
materiálů nebo energií. Musíme se tomu přizpůsobit, ale věřím, že vše
zvládneme a vše dobře dopadne.
Ale abych nebyl jen negativní. Například společenský život se nám po delší
době parádně rozjíždí. Od nového roku jsme v Týnci měli maškarní pro
děti, plesy fotbalistů a základní školy, masopustní průvod školy, florbalový
turnaj s promítáním akcí loňského roku. V penzionu vystavovaly
patchworkářky a proběhl tradiční velikonoční jarmark.
Také na jaře v Panenském Týnci a okolí probíhají práce spojené se stavbou
dálnice. Investor dokončuje nové místní komunikace, upravuje pozemky,
které stavba zasáhla, nebo provádí sadové úpravy. Stavba kanalizace
pokračuje převážně v Žerotíně usazením čerpacích stanic, úpravou
komunikací a propojováním stok s čistírnou. Po kamerových zkouškách
musí zhotovitel provést několik oprav. Administrativně je to akce velice
náročná, ale s tím jsme museli počítat. Nezbývá než všem úřadům
vyhovět a bojovat dále.
dále.
se týká
odkanalizování,
JeštěCo
jedna
důležitá
zpráva. Společnost Antee, která je správcem našich
webových stránek, uzavřela partnerství se společností MUNIPOLIS s.r.o.

provozující aplikaci Mobilní Rozhlas. Cílem je
přinést ještě více výhod. Informování
pomocí SMS, emailů, hlasových zpráv nebo
aplikace. Více informací uvnitř zpravodaje.
Přeji Vám krásné prožití Velikonočních
svátků a radost z přicházejícího jara.
Bc. Jiří Čížek, starosta

Aktuálně
• Zápis do prvního ročníku
základní školy se uskuteční
ve dnech 27. a 28. 4. 2022

• Zápis do mateřské školy
proběhne 4. května 2022
• Spuštění služby Mobilní
rozhlas
• Pytle na tříděný odpad do
domácností
• Postupné předávání objektů
souvisejících s D7 městysi
• Začala sezona fotbalistů
• Vypsány příspěvky na
podporu spolkové a kulturní
činnosti v městysi

Upozornění
Poplatek ze psů ve výši 100
Kč za jednoho psa byl splatný
do konce března. Poplatek se
platí ze psů starších tří
měsíců !!!
Poplatek za odpady je nutné
uhradit do nejpozději do 30.
dubna 2022.
V I. čtvrtletí 2022 své životní
jubileum slaví
Marcela Filipová
Zdeněk Korous
Vlastimil Kyp
Hana Hanzalová
Alena Gašparová
Stanislav Kučera
Magdaléna Šímová
Marie Štěpničková
Městys Panenský Týnec přeje
k životnímu výročí hodně
zdraví a spokojenosti do
dalších let života.

Ze zastupitelstva
29.12. se uskutečnilo poslední zasedání zastupitelstva městyse roku 2021.
obvyklých náležitostech přistoupili zastupitelé ke schvalování jednotlivých
bodů programu. Zastupitelé schválili smlouvu o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce, jejímž předmětem je zřízení nového odběrného
místa elektrické energie. Dále členové zastupitelstva schválili navýšení
odpisového plánu Základní školy Panenský Týnec z důvodu zařazení nového
osobního automobilu do užívání. Dále schválena obecně závazná vyhláška č.
1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Dále
zastupitelé schválili rozpočet pro rok 2022, rozpočtová opatření a přijetí daru
ve výši 3000 Kč pro základní školu.
28.3.2022 se zastupitelé sešli, aby schválili smlouvu o bezúplatném převodu
pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví městyse, obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
upravující vyhlášku č. 1/2021. Dále zastupitelé odsouhlasili uzavření nájemní
smlouvy se společností CETIN, jejímž předmětem je pronájem půdních
prostor a části střechy základní školy za účelem umístění a provozování
technologie pro zajištění sítí a poskytování služeb elektronických komunikací.
Poslední bod programu zasedání se týkal schválení pravidel na podporu
kulturní, sportovní a spolkové činnosti v Panenském Týnci.
Text: Lenka Slezáková

Mobilní rozhlas
V současné době připravujeme spuštění služby
MUNIPOLIS / Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní
budeme efektivně informovat přímo do vašeho
telefonu. Informace podle vašich zájmů vám
budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do
aplikace. Služba je zdarma!
Co vám přihlášení do MUNIPOLIS přináší?
• Upozornění na krizové události – výpadky energií, blížící se vichřice,
dopravní uzavírky, varování před podomními prodejci, apod.
• Novinky a důležitá upozornění z úřadu – poplatky, obecní zpravodaj
• Pozvánky na kulturní a sportovní akce
• Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás
zajímají (např. kultura, doprava, majitelé zvířat).
Doporučujeme vyplnit vaše telefonní číslo, abychom vás mohli rychle varovat
v případě nečekaných událostí (např. havárie vody, přívalové deště atd.) Vaše
údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.
PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ: ttps://panenskytynec.munipolis.cz/
Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu – rádi vám
pomůžeme.
Oficiální aplikaci MUNIPOLIS / Mobilní
Rozhlas naší samosprávy si můžete
stáhnout přímo na App Store nebo
Google Play. Poté si stačí přidat naši
obec a budete mít informace vždy po
ruce.
TEJNICKÝ ZPRAVODAJ ● VYDÁNÍ 2/2021 ● STRANA 2/8

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Hlavní a zásadní změnou, která se dotýká nás všech, je výrazné zdražení ceny skládkovného, která se vypočítává z
celkového množství komunálního odpadu (popelnice) a objemného odpadu svezeného z katastru obce. Pro rok
2022 je cena při překročení limitu vyprodukovaného odpadu v obci stanovena z původních 500 kč/t na 900 Kč/t,
což by znamenalo výrazné navýšení ceny za likvidaci odpadu. Obce ale mohou čerpat třídící slevu a tím snížit
poplatek za skládkovné.

Co můžeme udělat pro celkové snížení nákladů obce za odpady?
V první řadě důsledně třídit. Zaznamenal jsem slova „Když už tolik platím, tak nebudu třídit.“ To ale není řešení a
takový přístup prodražuje likvidaci odpadu všem.
Pro podporu třídění jsme se rozhodli od května poskytnout zdarma pytle na tříděný odpad (plasty, tetrapaky a
drobný kovový odpad), které budeme od vašich domů pravidelně každé první a třetí pondělí v měsíci svážet.
Kontejnery na tříděný odpad samozřejmě zůstávají. Pytle si budete moci vyzvedávat v pondělí a ve středu od
8 – 17 hodin.

Rozbor směsného
komunálního odpadu
Všimněte si, jak velkou položkou
je
stále
ve
směsném
komunálním odpadu bioodpad.
Používejte, prosím, kompostéry
a v případě většího množství
kontaktujte obec. Do směsného
odpadu nepatří ani plechové
obaly.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A
OBJEMNÉHO ODPADU
pro občany Panenského Týnce
Nebezpečný odpad bude vybírán v
jen v sobotu 3. 12. 2022
od 8 do 11 hodin

Elektroodpad, kancelářskou a výpočetní
techniku, domácí spotřebiče, tištěné spoje, PC
nebo i jiné elektro komponenty a součásti z
telekomunikací můžete odevzdávat v průběhu
celého roku nebo se případně dohodnout na
jejich odvozu na řadě městyse. Zlikvidujeme je
prostřednictvím spolupracujících firem. Snížíme
tak cenu za likvidaci nebezpečného odpadu.
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Revitalizace nádrže
Několik informací ohledně našeho Čůránku. Projektová dokumentace je hotová a nyní řešíme stavební povolení.
Dovolte, abych vám alespoň zjednodušeně představil novou podobu nádrže. Opevnění břehové části bude
provedeno ve tvaru dle grafické přílohy v přírodním tvaru. Opevnění je tvořeno pod úrovní hladiny kolmou stěnou
ze železobetonu. Dále navazuje mělká část, která bude lemována nízkou kamennou zídkou. Jako doplněk zátopy je
navrženo jednoduché dřevěné molo, které bude umístěno při východním obvodu nádrže. V místě stávající
betonové skruže bude provedena vzdušná dřevěná konstrukce přístřešku, prostor prameniště bude tvořen
kaskádou kamenů.

Inspirace návrhu
mola a vpusti

Text: J. Čížek

Podali jsme žádosti o dotaci
V rámci několika dotačních titulů jsme se pokusili získat finanční podporu na některé projekty, které bychom v městysi
rádi uskutečnili.
Z programu obnovy venkova ústeckého kraje byla podána žádost na opravu chodníku od Penzionu na Pile směrem
k centru obce. V rámci projektu bude opraven chodník v délce cca 280 metrů.
Ze stejného programu byla podána žádost o podporu na projekt "Ozelenění veřejného prostoru v Panenském Týnci".
Projekt je zaměřen na výsadbu stromů, která by v budoucnu zvýšila podíl vzrostlých stromů v intravilánu městyse.
Výsadba cca 50 ks stromů a 120 ks keřů. Realizací projektu vzniknou v městysi odpočinkové zóny, kterých je v
současné době v obci nedostatek. Stromy a keře doplní stávající zeleň v intravilánu městyse.
Text: L. Slezáková
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Ze společenského života
Klasická zimní sportovně kulturní sezona začala později, a to s pěkným kvapíkem. Mezi tím, si ale obě tradiční party
vyšly pěkně hned na Nový rok na své obvyklé pochody. Ti starší obešli pomníčky přátel, ti mladší zase zašli za zvířátky
do lesa. Penzion Na Pile nás pozval na vepřové hody a výstavu zručných patchworkářek a poslední březnovou sobotu
na klasický velikonoční jarmark. Ožily obě školy. Ta větší si pro nás úspěšně připravila premiérový masopustní průvod
se vším, co k tomu patří. Poté základní škola uspořádala pro širokou veřejnost ples se šerpováním odchozích žáků 9.
ročníku. Mateřská škola nás zbavila zimy upálením Morany. Komunita Tejnecko rozjela svůj maraton akcí 7. ročníkem
v Líném florbalu. Na 8 týmů si to stylem každý s každým rozdalo v lítých bojích až ke konečným výsledkům a rozdání si
cen dle jejich umístění. Stupně vítězů si rozdělily týmy patriotů ze Slaného, pořadatelské komunity a vítězem se stejně
jako naposledy stal nově přejmenovaný tým místních fotbalistů a jejich spolubojovníků. Postupně následovali týmy
juniorů ZŠ, i večer aktivní kapely Refreš, Žerocké hospůdky, Válečníků a Poupátek. Následoval úklid obce. Prvním
letošním plesem s tradičním odpoledním programem pro děti se uvedli fotbalisté a místní sokolové. Ti uspořádali i
první ročník turnaje v rodinném ping-pongu. Věříme, že se situace již nadobro uklidní a plánované akce poběží dle
aktuálního plánu všech spolků a že jich nebude málo.
Text a foto: Miloš Vejražka

Jarmark v Penzionu Na Pile
V sobotu 9. 4. ožil Penzion Na Pile
Velikonočním jarmarkem. Návštěvníci si mohli
prohlédnout a zakoupit jarní, velikonoční a jiné
krásné zboží ruční výroby. Pro děti byla
připravena tvořivá dílnička, kde si naši
nejmenší mohli vyrobit velikonoční dekorace
dle svých představ.

Trempské osady Bílý Racek a Modrá zátoka
Kamarádky a kamarádi, v Žerotíně nám proběhlo setkání trempů
s krásnou písničkou a vzpomínkou na kamaráda Bambulína a na
ostatní kamarády. Další akce připravují kamarádi z Náhody,
kamarádi Údolí Berounky a T.O.T Bílý racek. 15. dubna vás
srdečně zveme na velikonoční country bál v Penzionu na Pile, kde
od 18:00 zahrají Stopaři. Dále pořádáme opět mezinárodní
potlach na Slovensku. Ten se uskuteční od středy 31. srpna do
neděle 4. září 2022. Potlachoviště Čičava v okrese Vranov nad
Topľou. Doprava zajištěna u skvělého kamaráda pana Ohema.
V rámci akce navštívíme Duklu, Svidník, Údolí smrti. Přidejte se
k nám a pojeďte se pokochat krásnou krajinou a strávit pár
příjemných dní s kamarády. Více informací u Šerifa Bidláčka.
Dunění kopyt večer slýchávám, údolím jarní kurýr jede k nám.
V peřejích řeka zvoní a jarem vítr voní. Přijíždí jarní kurýr, dobře ho
znám.
Ví, celý kraj to ví, veze nám jaro v brašně sedlový.

Za osady T.O.T. Bílý Racek a Modrá zátoka šerif Bidláček
Text: L. Slezáková, foto: Penzion Na Pile

Text: Milan Gašpar
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Co nás čeká…
Plánované akce…
• 15. 4. Mariášový turnaj
• 15. 4. Country zábava
• 16. 4. Maškarní ples pro dospělé
• 30. 4. Pálení Čarodějnic
• 22. 5. Májové posezení s dechovkou
…a další
O termínech budete včas informováni
prostřednictvím webu, facebooku a
SMS.
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Z našich škol
Masopustní průvod ZŠ
V úterý 1. března uspořádala základní škola první masopustní průvod. Počasí bylo objednané, a tak se v prosluněném
ránu všichni žáci převlečení do masek sešli před školní budovou, odkud průvod vyrazil směrem k úřadu. Zde laufr
požádal starostu o povolení Masopustu. Žáci převlečení například za medvědy, smrtky, babky či nevěsty, předvedli svá
vystoupení. Za odměnu byli pohoštěni koblihami, preclíky a teplým čajem. Poté průvod pokračoval dále obcí s několika
dalšími zastávkami. Věříme, že se akce líbila a stane se pravidelným a každoročně očekávaným zpestřením v našem
městysi.

Text: Lenka Slezáková, foto: ZŠ Panenský Týnec

Z Mateřské školy
Slunečné dny naznačovaly brzký příchod jara, na který se těšily i děti z naší mateřské školy. Vyráběly papírové Morenky,
které 18.3.2022 v dopoledních hodinách společně vynesly. Zazpívaly několik písniček a přednesly básničky k rozloučení
se zimou. V uplynulé době nás opět mohla navštívit divadelní společnost s pohádkou pod názvem Rukavička. Také
jsme si zatancovali a zasoutěžili v karnevalových maskách 24. 2. 2022. Zároveň jsme pozdravili masopustní průvod
masek v podání dětí ze zdejší základní školy. Po dlouhých dvou letech, sužovaných pandemií Covid-19, se opět můžeme
těšit z plánovaného plaveckého výcviku, na který děti budou pravidelně dojíždět do plavecké haly v Libochovicích.
Z kulturních akcí nás ještě čeká Sférické kino, kde děti mají možnost v nafukovací kopuli shlédnout naučný film. Dále
nás ještě čeká koncem dubna akce Pálení čarodějnic 29. 4. 2022. Celou zimu nezapomínáme doplňovat ptačí krmítka,
kterých máme v prostorách zahrady s dopomocí některých rodičů opravdu mnoho. S vlašskými oříšky myslíme i na
veverky, které se dětem za odměnu předvádějí při svých skocích ze stromu na strom. Všem přejeme krásné jaro plné
slunečních paprsků a klidných dnů.
Děti a zaměstnanci MŠ Panenský Týnec

Text a foto MŠ Panenský Týnec
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Valná hromada TJ Sokol
V neděli 13. března se uskutečnila volební Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Panenský Týnec. Byl zvolen
nový pětičlenný výbor ve složení: starosta – Václav Lukšík, místostarosta – Ladislav Kuchařík, jednatel – Michal
Richter, hospodářka – Hana Saifertová a člen – Jaroslav Korous. Dále byla valnou hromadou zvolena tříčlenná
komise se složení: předseda Jiří Forgač, členové – Zdeněk Gajdušek a Vladimír Pecinka.

Rozpis zápasů: muži
•
•

16.4.2022 17:00 FK Peruc : Sok. Panenský Týnec
23.4.2022 17:00 Sok. Panenský Týnec : Sok. Lenešice B

•
•
•
•
•
•
•
•

30.4.2022 17:00 ZD Ročov : Sok. Panenský Týnec
7.5.2022 17:00 Sok. Panenský Týnec : FK Hlubany
14.5.2022 17:00 Sok. Panenský Týnec : Sp. Lubenec
21.5.2022 17:00 Sok. Holedeč : Sok. Panenský Týnec
28.5.2022 17:00 Sok. Panenský Týnec : SK Cítoliby B
4.6.2022 17:00 FK Chlumčany B. : Sok. Pan.Týnec
11.6.2022 17:00 Sok. Panenský Týnec : SK Černčice B.
18.6.2022 17:30 FK Staňkovice. : Sok. Panenský Týnec

Starší přípravka má za sebou první přípravné
zápasy.
24. března přijeli naši přípravku prověřit borci z SK Slaný, se
kterými se budeme potkávat v jarní části sezóny docela
často. Dokázali nás přehrát 5:10. Další zápasy naší starší
přípravky jsme odehráli například ve Zvoleněvsi, kde jsme se
utkali i s týmem ze Zlonic. Právě se zlonickými jsme zahájili.
Soupeř nás zaskočil svojí dobrou hrou a my s nimi prohráli
4:0.
Poté jsme se utkali s domácími, kteří ještě 10 minut před
koncem vedli 5:2, ale naši hrdinové nic nevzdali a dokázali
zápas vyrovnat na konečných 5:5 . Co nám ale jde, jsou
penalty. A právě ty rozhodly o našem prvním letošním
vítězství 6:5.

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

8:00 – 11:30 12:00 – 15:00 hod
8:00 – 11:30 12:00 – 17:00 hod
není úřední den
zavřeno
415694023
matrika@panenskytynec.cz
ucetni@panenskytynec.cz
www.panenskytynec.cz

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