INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

červen 2022

Vážení čtenáři, milí sousedé,
máme tu zase léto. Momentálně sice deštivé, ale vody je stále nedostatek a po červnových vedrech přijde ochlazení
vhod. Když jsem psal tento příspěvek, šli vesele školáci s vysvědčením v ruce na zmrzlinu a těšili se na dva měsíce
volna. Přeji jim to a také trochu závidím. Předškolákům a deváťákům přeji hodně štěstí v dalším kroku ve vzdělávání.

Slovo starosty

Dovolte mi po skončení školního roku poděkovat za veškerou práci
všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům v našich
příspěvkových organizacích. Postcovidový návrat školáků do lavic byl
pro všechny
nicméně
náročný.
Do školy
školky
Osobně
jsemradostný,
velmi rád
a také isivelice
velice
vážím toho,
že imi
jakonavíc
starostovi městyse byl dán
na jaře přibylo
několikbylo
ukrajinských
Hlavním
úkolem
dostát dětí a práce byla ještě náročnější.
Všem
zaměstnancům
děkuji
za
předvolebním slibům, což seto,
dlejak tento rok zvládli, a přeji krásné
prázdniny
a načerpání
sil do příštího školního roku.
mého
soudu
podařilo čerstvých
a určitě není
Plány
na
revitalizace
požární
nádrže
již nabírají zřetelnější obrysy. Po
za
doplnění projektové dokumentace podáme žádost do dotačního
programu MZE 129 390. Zároveň vypíšeme výběrové řízení, protože
dokončené výběrové řízení je zároveň výhodou při žádosti o dotaci od
Ministerstva zemědělství, neboť poukazuje na vyšší připravenost
žadatele k realizaci akce.
Zhotovitel dálnice postupně odváží techniku a dodělává poslední práce
v okolí dálnice. Hotovo by mělo být k 31. 7. Následně by měla podle
dohody začít jednání o opravě komunikací mezi Správou a údržbou
silnic, zhotovitelem, ŘSD a obcí. Na stavbě kanalizace zhotovitel
dodělává, testuje a zkouší řady a technologie, ale také opravuje vady
zjištěné kamerovými zkouškami atd. My prosíme, nadáváme, žádáme
a jednáme. Snad už vše brzy bude v takovém stavu, že celý systém
spustíme a poběží zkušební provoz. Na posledním kontrolním dnu jsme
Děti z MŠ přivítaly nové občánky
přivítali paní manažerku projektu ze Státního fondu životního
kte je poskytovatelem dotace. Po její návštěvě jsem se trochu uklidnil a za její povzbuzující slova děkuji.
prostředí, který
Přeji
Vám krásné
léto.
Závěrem bych rád připomenul, že máte možnost využít svozu tříděných
plastů,
kovů, případně
tetrapaků. Pytle si
můžete vyzvednout na úřadě v úředních hodinách. Třídění je velice důležité a je jediným řešením, jak udržet ceny za
Bc. Jiří Čížek, starosta
odpady pod kontrolou.
dále.
se krásné
týká odkanalizování,
PřejiCo
Vám
léto.
Bc. Jiří Čížek, starosta

Aktuálně
• Na úřadě městyse bude
instalován platební terminál
pro bezhotovostní platby –
platby kartou bude možné
provádět již v průběhu
července

• Podána žádost o dotaci na
zvýšení akceschoponosti
JSDH Panenský Týnec
• Podána žádost o poskytnutí
dotace na Projektovou
dokumentaci pro
rekonstrukci bytového
domu
• Probíhá příprava pro
pasport hřbitova
• V průběhu září se
v nedostavěném chrámu
uskuteční dva koncerty
• Základní škola v září přivítá
14 prvňáčků a mateřská
škola 14 dětí
• Rozděleny příspěvky na
podporu spolkové a kulturní
činnosti v městysi
• Proveden dendrologický
průzkum aleje topolů
• Přivítali jsme 5 nových
občánků

V zármutku oznamujeme, že nás
opustily
Lenka Fišerová
Božena Filipová

Městys Panenský Týnec
vyjadřuje upřímnou soustrast
všem pozůstalým.

Ze zastupitelstva
15. 6. se uskutečnilo zasedání zastupitelstva městyse. Po obvyklých
náležitostech přistoupili zastupitelé ke schvalování jednotlivých bodů
programu. Zastupitelé schválili účetní závěrku základní a mateřské školy a s
tím související převedení hospodářských výsledků do rezervních fondů obou
příspěvkových organizací. Dále byla schválena účetní závěrka a závěrečný
účet městyse za rok 2021. Nedílnou součástí závěrečného účtu je Zpráva o
kontrole hospodaření městyse s výsledkem: bez chyb a nedostatků.
Poté zastupitelé odsouhlasili rozdělení příspěvků na podporu spolkové,
kulturní a sportovní činnosti v Panenském Týnci pro rok 2022 a schválili
veřejnoprávní smlouvy s jednotlivými spolky v městysi.
V dalších bodech programu bylo schváleno například čerpání investičního
fondu základní školy Panenský Týnec, rozpočtová opatření, nájemní smlouva
mezi městyse Panenský Týnec a společností Severočeská vodárenská
společnost týkající se části vodovodu v lokalitě pod Zahradami.
Text: Lenka Slezáková

Mobilní rozhlas
V současné době stále 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.

Text: Lenka Slezáková
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Stanovení místní úpravy provozu a souhlas s umístěním dopravního značení

V souvislosti s dokončením části stavby „D7 Panenský Týnec – zkapacitnění obchvatu“ – SO 122 Polní cesta jsme
požádaly o úpravy dopravního značení. Jedná se o křížení silnice III. třídy 23723 s místní komunikací a účelovou
komunikací (projednávaný objekt SO 122), která bude zařazena do pasportu místních komunikací. Na křižovatku
navazuje úsek místní komunikace, která vede před hlavním vstupem do základní školy a dále před vstupem do
mateřské školy a její zahrady. V těchto místech bylo umístěno dopravní značení omezující nejvyšší dovolenou
rychlost na 30 Km/h.
Žádám všechny řidiče, aby jezdili opatrně. Nové cesty k čerpací stanici a ke hřbitovu využívají také chodci a běžci
pro své aktivity. Buďme k sobě ohleduplní.

Pasport hřbitova a hrobových míst
V současné době pracujeme na úplné evidenci hřbitova i jednotlivých hrobových míst. Pasport hřbitova nám
poskytne všechny potřebné údaje, zjednoduší správu a poskytne potřebné informace i občanům.
Správa hřbitovů patří mezi základní povinnosti každé obce a pasport hřbitova nám ji dokáže výrazně usnadnit.
Bude obsahovat veškeré informace o hřbitovu i o jednotlivých hrobových místech.
Včetně:
evidence a umístění hrobových míst,
informací o nájemcích hrobových míst,
údajů o nájemních smlouvách,
informací o zemřelých,
přehledu volných hřbitovních míst,
fotografií náhrobků.
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20. výročí založení Mikroregionu Perucko
Před dvaceti lety 28. 3. 2002 byla slavnostně podepsána Smlouva o vytvoření Dobrovolného svazku obcí
„Mikroregion Perucko“. Dvacet let svazku je opravdu významné jubileum. Patnáct obcí tehdy reagovalo na vývoj
ve společnosti a postupné směřování naší země do Evropské unie a rozhodlo se vytvořit svazek za účelem
spolupráce, a rozvoje s využitím národních nebo evropských programů při obnově venkova.
Postupně se k zakládajícím obcím přidalo ještě šest dalších, a tak měl mikroregion 21 členských obcí ve kterých žije
více než deset tisíc obyvatel.
Prvním předsedou byl zvolen starosta Peruce pan Josef Vilhelm, který byl hlavní postavou při vzniku mikroregionu.
Za jeho úsilí při zrodu našeho svazku mu náleží velké poděkování, čest jeho památce.
Dalším významným milníkem bylo pro Perucko datum 30. 11. 2005. To byla v Leubsdorfu podepsána Smlouva o
partnerství a přeshraniční spolupráci s partnerskou obcí Leubsdorf. Od té doby proběhlo mnoho akcí jak v Sasku, tak
v obcích našeho mikroregionu. Ty přispěly k vzájemnému poznání a sblížení obyvatel z obou stran hranice. U této
příležitosti bychom rádi poděkovali paní Brigitě Janovské, která je od začátku spolupráce nejen překladatelkou a
koordinátorkou, ale také motivátorkou a energií našeho přátelství.
Rozhodnutím valné hromady 6. 4. 2006 vstoupil mikroregion do MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SERVISO. Ta pomocí
strategie cíleného místního rozvoje podporuje region prostřednictvím vyhlašovaných výzev, díky kterým rozděluje v
území dotační prostředky pro obce, podnikatele nebo spolky.
Větší oslavy takto významných událostí překazila pandemie, která dva roky bránila setkávání obyvatel a negativně
ovlivňovala náladu ve společnosti. Věřím, že tato doba pominula a postupně dojde k obnovení normálního
společenského života.
Mikroregion byl založen s myšlenkou, aby byly obce zapojeny do vzájemné spolupráce. Proto bych rád Mikroregionu
Perucko popřál, aby se obce propojovaly nejen cestami, ale i společenskými akcemi a setkáváním obyvatel. Aby lidé
i v našich malých obcích měli chuť, trpělivost a odvahu stále něco vylepšovat a budovat.
Oslavy výročí se uskutečnily v rámci Husitských slavností konaných v obci Smolnice dne 5 května 2022.

Text: J. Čížek
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Ze společenského života
Tak nám skončila dvouletá covidová doba a studentům našich škol další školní rok. Zatímco se většina potí na
svých zahrádkách a políčkách, lámou si hlavu s plánováním dovolených a snaží se udat děti na tábory, my si v krátkosti
připomeneme jarně letní měsíce z týneckého kulturního hlediska. Takřka všechny spolky a organizace plánují své akce
do každoročních pravidelných termínů, takže jen málokterá akce se stává novinkou a my jsme se tak mohli vidět,
pobavit, podpořit a potkat na těchto akcích.
Školy finišovaly tradičně při závěru školního roku nejen s učivem, ale tradičně i s výlety, se školou v přírodě, se
zájmovými kroužky, s rozlučkami s vystupujícími studenty a s dětskými dny. V Penzionu jste se mohli vždy občerstvit
a utrácet, či předvést své výrobky na velikonočním jarmarku. Na stejném místě jsme se mohli ale i dvakrát pobavit při
tónech Bidláčkového country. Trampové se sešli i u Hladičáku.
Zvláštním „nespolkem“ je hasičská jednotka, která plní především záchranářské věci a i na jaře měla na pilno.
Bohužel dopravní nehody zřejmě nikdy z našich silnic a dálnic nezmizí, ale pomohli jsme a obveselili děti na dětských i
společenských dnech, jakož i u akce hendikepovaných a nevidomých spoluobčanů.
Nejvytíženějším spolkem je naše komunita Tejnecko a i zde jsme se vrátili k tradičním datům a akcím. Jaro jsme
po florbalu započali s kapelou Refreš Maškarním plesem pro dospělé, kde se po dvou letech masky vyřádily.
Čarodějnice jsme upálili se školkou v parku i s obcí u sokolovny. Květnový víkend, patří úklidu, povinné opravě a údržbě
dětského hřiště a parkového vybavení. Po loňské generálce kolotoče, letošek vyšel na razantnější opravy houpaček.
Příští rok je na řadě plot a vitrínky vedle vjezdové brány. 22.5. se uskutečnilo nedělní posezení u živé hudby Rudy Rytiny
a jeho kolegů. 3. ročník rodinného triatlonu s přespáním v přírodě a dětský den ve spolupráci se spolky Žerotína
proběhl u tamního rybníka. Nyní se chystáme na další ročník našeho letního tábora v Peruci a závěr prázdnin ukončíme
i s dětským programem na tradiční Gulášparádě a Refreš párty.
Za úřad nám už jen zbývá poděkovat vám všem, jenž se se svojí činností staráte o veselejší život a prostředí
v naší obci a naopak za všechny spolky úřadu poděkovat za podporu.
Spoluobčanům a především dětem přejeme krásné prázdniny tak, jak jste si vše naplánovali a vysnili.

Text a foto: Miloš Vejražka
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Co nás čeká….
Trempské osady Bílý Racek a Modrá zátoka
Kamarádky a kamarádi, v Račicích na Berounce proběhl Trempský festival. Zúčastnilo se 10 kapel. Hlavní
organizátor akce byl Karel Hlaváček, bývalý občan Panenského Týnce. Patří mu velké poděkování. Výtěžek z této
akce byl věnován nemocným dětem. Kajdo, ještě jednou velký dík. Též chci poděkovat Láďovi Kuchaříkovi, Lence
a celému personálu Penzionu na Pile, panu řediteli základní školy a úřadu městyse za podporu, moc si toho vážíme.
Tulácké ráno na kemp se snáší, za chvíli půjdeme toulat se dál
a vodou z říčky, oheň se zháší, tak zase půjdeme toulat se dál.
Za osady T.O.T. Bílý Racek a Modrá zátoka šerif Bidláček

Text: Milan Gašpar

Koncert ROSA BOHEMICA
17.9.2022 v 18.00 hod.
Nedostavěný gotický chrám
Hudba v průběhu staletí
Koncert na sklonku babího léta, pod širým
nebem,
s neopakovatelnou
atmosférou
nedostavěného chrámu ze 14.století, kde nás
vokální soubor ryze pánského složení provede
hudbou od středověku až po současnost.
Účinkuje chlapecký sbor Pueri gaudentes
Doprovodný program: Violoncellový soubor
ze ZUŠ Slaný a ZUŠ Kladno

Podzimní rovnodennost s Bohemia Voice
Multižánrové těleso Bohemia Voice propojuje
hudební styly a tím spojuje lidi otevřené pro
vnímání hudby v její ryzí podstatě. Náš
jedinečný mix swingu, gospelu, popu a
především klasické hudby nemá hranice,
pouze vkus a tvář vokálního uskupení Bohemia
Voice

20. 9. 2022 19:15
Panenský Týnec – nedostavěný chrám

Přijďte si s dětmi užít odpoledne plné zábavy.
Děti čekají soutěže, skákací hrad, vodní skluzavka,
zorbing, cukrová vata, malování na keramiku a další.
Pro absolvování soutěží je potřeba zakoupit hrací
kartu za 50,Občerstvení zajištěno.
Na rodiče čeká večer zábava, kde zahraje POP-ROCK
kapela TANCOVAČKA - vstupné 100,TEJNICKÝ ZPRAVODAJ ● VYDÁNÍ 2/2022 ● STRANA 6/8

Z našich škol
Výlet na Křivoklát se spoustou zábavy a zajímavostí
Parta prvňáků, druháků a třeťáků vyrazila za poznáváním Křivoklátu. První zastávkou bylo informační a vzdělávací
středisko lesů ČR Křivoklát, kde pro děti byl připraven bohatý program a stálá expozice „LES KOLEM NÁS“. Každý se
mohl cítit jako v opravdovém lese, díky autentickým prvkům. A ke skvělé zábavě přispělo plno interaktivních prvků a
her.
Další zajímavou zastávkou celého výletu byl rekreačně naučný areál, kde jsme si všichni dostatečně zaskotačili.
A závěrem celého výletu byla návštěva místního hradu Křivoklát. Kde jsme prošli nádvoří a přilehlé hradby, ze kterých
byl nádherný výhled do okolí. Celý výlet se krásně vydařil a my si odnesli zase spoustu krásných zážitků.

Text, foto: ZŠ Panenský Týnec

Školní družina uzavřela celý rok velkou dobrodružnou
dobrodružnou hrou
hrou
První oddělení
školní družiny
zakončilo
svoje celoroční
putování
po ostrovech
hledánímputování
ukrytého pokladu.
První
oddělení
školní
družiny
zakončilo
svoje
celoroční
po Cestou k
němu musely děti ale získat co nejvíce klíčů plněním různých úkolů. Všechny skupiny uplatnily získané vědomosti a

ostrovech
hledáním
ukrytého
pokladu.
truhlu s překvapením
nejen že nalezly,
ale podařilo
se jí i odemknout.

Cestou k němu musely děti ale získat co nejvíce klíčů plněním různých
úkolů. Všechny skupiny uplatnily
získané vědomosti a truhlu s překvapením nejen že nalezly, ale podařilo
se jí i odemknout.

Text a foto MŠ Panenský Týnec
Text a foto: ZŠ Panenský Týnec
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Vzpomínkové utkání na Mildu Goldhamera
Jedinou „netradičně Týneckou“ byla společná sportovně kulturní vzpomínková akce na našeho společného
kamaráda a kolegu Mildu Goldhamera. Tady se spolky, obce a bývalý zaměstnavatelé spojili a uspořádali
víkendovou akci, které předcházela sobotní zábava. Před nedělním hudebním programem, ale proběhl hlavní
rozlučkový program a tím bylo fotbalové utkání našeho Milda týmu s výběrem bývalých reprezentantů ve fotbale
i v hokeji pod hlavičkou SIGI týmu. S Mildou se rozloučili na svých turnajích i šipkaři a mariášníci. Zůstaneme u
sportu a připomeneme zorganizované turnaje v mariáši a především v žákovském fotbale, kde však konečný
výsledek nebylo to nejdůležitější, ale i tak patří našim malým fotbalistům gratulace ke 3 místu.
Text: Miloš Vejražka

Foto: Miloš Vejražka

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.
Čtvrtletník vychází jednou za tři měsíce v nákladu 200 ks, uzávěrka vždy k 20. dni posledního měsíce čtvrtletí. Vydavatel: Městys Panenský Týnec, sídlo č. p. 10, 439 05
Panenský Týnec. Tisk: Úřad městyse Panenský Týnec. Kontakt: asistenka@panenskytynec.cz, 415 624 129. Redakční rada: Bc. Jiří Čížek, Pavel Buk, Gabriela Benešová.
Grafická úprava: Lenka Slezáková. Zapsán do evidence periodického tisku s číslem evidenčním MK ČR E 21672.

