INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Prosinec 2016

Slovo starosty
Vážení občané,

závěr letošního roku je už přede dveřmi, a tak se letos už po čtvrté scházíme nad stránkami našeho zpravodaje.
Pojďme se nyní společně ohlédnout za událostmi nejen uplynulých měsíců. Přeji Vám příjemné čtení v teple
domova.

skupina učitelů z Běloruska. Ale dost
bylo bilancování. Nadcházející rok
bude pro náš městys velmi důležitý,
věřím,byl
že bude
Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi městyse
dán i úspěšný.

Hlavním úkolem bylo dostát
předvolebním slibům, což se dle
mého soudu podařilo a určitě není
za

Prosinec je období obvyklého bilancování. Pro mne osobně byl rok 2016
rokem oprav, příprav, ale také zajímavých návštěv a setkání. Pokračovali jsme
v úpravách cest i v odvodnění okolí parku. Byla vyměněna okna v několika
obecních nemovitostech. Velké změny doznaly toalety a koupelny v mateřské
škole. Nejvíce investic si vyžádaly přípravy společného projektu
odkanalizování Panenského Týnce a Žerotína. Podrobnosti nejen o kanalizaci,
ale i dalších investicích najdete uvnitř zpravodaje. Kapitola návštěv a setkání
byla opravdu bohatá. Díky festivalu se k nám přijeli podívat umělci a jejich
fanoušci, olympiády mikroregionu se zúčastnila spousta sousedů včetně
několika starostek a starostů Perucka, na kole k nám dorazil v rámci
charitativní jízdy Josef Zimovčák s přáteli. Ústecký kraj k nám přivezl novináře
z čínských
cestovatelských
serverů, a jak se u nás učí, se přijela podívat
dále.
Co se týká
odkanalizování,
skupina

Rád bych na konci roku poděkoval
Vám všem, komu není život
v Panenském Týnci lhostejný. Nejen
těm, kteří se podíleli na správě,
údržbě, nebo společenském a
sportovním životě našeho městyse.
Děkuji také těm, kdo je ochoten
pomoci potřebným, ať už je to
pomoc v rodině, sousedská, nebo
úplně někomu cizímu.
Milí čtenáři, přeji vám i vašim blízkým
překrásné Vánoce, sem tam nějaký
dárek od Ježíška a příjemně prožitý
zbytek končícího roku 2016. A
v novém roce 2017 hlavně zdraví a
chuť do života, a aby se vám vyhýbaly
všechny osobní pohromy, a ať jsou
mezi námi o něco lepší vztahy, když
ne přímo přátelské, tak alespoň
slušně lidské.
Bc. Jiří Čížek, starosta

Ze zastupitelstva

Aktuálně
•

Proběhla výměna oken
v obecních nemovitostech

•

Pokračují přípravy pro
realizaci stavby kanalizace

•

Chystá se podepření mostu

•

Starosta zvolen radním
mikroregionu Perucko

•

Pokračuje rekonstrukce
střechy místního kostela

•

Navštívil nás Mikuláš s
čerty

Na žádost pana Z. Lukáše,
prosíme občany, aby do silážní
jámy u letiště nevozili odpad,
který
není
vhodný
ke
kompostování nebo štěpkování.
Likvidaci bio odpadu v období
dubna až října zajišťuje městys.

UPOZORNĚNÍ
Všechny platby v hotovosti
(nájemné, pytle na odpad,
ověřování atd.) budou na
Úřadě městyse vybírány pouze
do 22. prosince 2016. Poté
bude možné platit v hotovosti
až od 2. ledna 2017. Ve dnech
od 27. do 30. prosince bude
Úřad městyse uzavřen čerpání dovolené. Děkujeme
za pochopení.

Na šestém a sedmém zasedání
zastupitelstva městyse konaných ve
dnech 19. 9. a 20. 10. 2016 se
schvalovala
výzva
k pořízení
nového dopravního automobilu pro
JSDH, smlouva o vypořádání
některých práv a povinností
souvisejících s realizací stavby „D7
Panenský Týnec – zkapacitnění
obchvatu“
či
stanovisko
k územnímu řízení výše zmíněné
stavby. Dále byl schválen zhotovitel
výměny
oken
v obecních
nemovitostech.
V pondělí 7. listopadu se zastupitelé

sešli na osmém zasedání. Schváleny
byly smlouvy na prodej a pronájem
pozemků úzce souvisejících se
zkapacitněním
obchvatu
Panenského Týnce. V souvislosti
s těmito smlouvami byly schváleny
rovněž dodatky ke smlouvám
s místními zemědělci.
Dále
členové
zastupitelstva
odsouhlasili vyřazení osobního
automobilu Škoda Felicia z majetku
městyse. Důvodem byl špatný
technický stav.
Text: Lenka Slezáková

Odpady
Od ledna roku 2017 se budou měnit
ceny za odpady.
Známkový odvoz odpadu – vlastní
popelnice
Nádoba 110 l
1x
2165,- Kč
nebo 120 l
týdně
Nádoba 110 l 1x 14
1335,- Kč
nebo 120 l
dní
Nádoba 110 l
kombin 1818,- Kč
nebo 120 l
1x
Nádoba 240 l
3580,- Kč
týdně
1x 14
Nádoba 240 l
2309,- Kč
dní
Nádoba 240 l kombin 3050,- Kč
Cena pytle o objemu 60 l 32 ,- Kč
Cena pytle o objemu 110 l 60 ,- Kč

Známkový
odvoz
s pronájmem popelnice
Nádoba 110 l
1x
nebo 120 l
týdně
Nádoba 110 l 1x 14
nebo 120 l
dní
Nádoba 110 l
kombin
nebo 120 l
1x
Nádoba 240 l
týdně
1x 14
Nádoba 240 l
dní
Nádoba 240 l kombin

odpadu
2297,-Kč
1467,-Kč
1950,-Kč
3823,-Kč
2553,-Kč
3293,-Kč

Odvoz odpadu na známky je třeba
uhradit během měsíce ledna 2017
Text: Lenka Slezáková

Životní jubilea občanů
Jubileum 60 let oslavili:
Přejeme k životnímu výročí

Věra Kolářová
Lenka Fišerová

hodně zdraví a spokojenosti

Jubileum 70 let oslavili:

do dalších let života.

Miroslav Kabourek
Irena Vránová
a oslaví Jaroslav Rubín

Text: Miluše Slanařová

V IV. čtvrtletí 2016 nás
opustila:
Vlasta Strachotová
Městys Panenský Týnec
vyjadřuje upřímnou soustrast
všem pozůstalým.
Text: Miluše Slanařová
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INFORMACE Z DSO PANENSKÝ TÝNEC ŽEROTÍN - KANALIZACE
Na co jsme se zaměřili v roce 2016

Co nás čeká v roce 2017

* zajištění úplné projektové dokumentace pro územní
řízení (DUR)
* vypracování smluv o zřízení stavby na cizím pozemku,
trasy nátoku do ČOV, s ustanovením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene trasy kanalizace
*obstarání vydání Územního rozhodnutí o umístění
stavby
* zajištění úplné projektové dokumentace pro stavební
povolení (DSP)
* zajišťujeme vydání stavebního povolení stavby
* změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého
kraje
- tomu všemu předcházely dlouhé debaty o počtu
připojených obyvatel, koeficientech škol, turistů atd.,
řešili jsme ideální trasy vzhledem k majitelům pozemků a
další záludnosti, konzultace s ŘSD, MŽP, Pov. Vltavy…
Investiční výdaje DSO: 1.681 tis. Kč
Neinvestiční výdaje DSO: 209 tis Kč
Koeficient pro přepočet nákladů podle počtu obyvatel
v roce 2016
Panenský Týnec 68,6 % - Žerotín 31,4 %

* zajištění realizační projektové dokumentace
* vypracování položkového a slepého rozpočtu
* vybrání zpracovatele dotace
* realizace změny Povolení nakládání s odpadními
vodami pro DSO místo povolení pro jednotlivé obce
*výběrové řízení na dodavatele technického a
technologického dozoru ČOV EO 600
* příprava a kontrola všech podkladů pro podání
žádosti o dotaci
www.panenskytynec.cz/DSO P. TÝNEC A ŽEROTÍN

HARMONOGRAM
2017 získání potřebné dokumentace a povolení
2017 dokončení změny plánu PRVKÚK
2017/2018 žádost o dotaci
2018 výběrové řízení na zhotovitele stavby
2018 – 2019 realizace stavby
2019 zkušební provoz a závěrečné vyhodnocení

Stránku připravil: Bc. Jiří Čížek
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JSDH Panenský Týnec
Dobrovolní hasiči roku
JSDH Panenský Týnec se přihlásila do ankety Dobrovolní
hasiči roku, ve které soutěžila se zásahem z 9. 3. 2016,
kde se jednalo o dopravní nehodu autobusu převážející
děti na školní výlet. Autobus na namrzlé vozovce dostal
smyk a převrátil se na levý bok. V autobuse cestovalo
43 dětí a 4 dospělé osoby.

Většina cestujících byla zraněna lehce, někteří
bohužel měli i vážná zranění. Zásah byl komplikovaný
z důvodu nepříznivého počasí, potřeby nasazení
hodně sil a prostředků a také z důvodu, že se jednalo
převážně o děti. S tímto zásahem se jednotka umístila

Nový dopravní automobil
Koncem letošního roku pořídila jednotka SDH obce
nový dopravní automobil Ford Tranzit, který bude
sloužit především k výjezdové činnosti, jak
k dopravním nehodám, tak k jiným krizovým
situacím, a také pro přepravu členů na různá školení
a kulturní akce. Automobil byl zakoupen s velkým
přispěním HZS ČR, Ústeckého kraje, Nadace Agrofert,
městyse Panenský Týnec v rámci schváleného
rozpočtu, přilehlých obcí a dalších sponzorů. Všem,
kteří se na financování tohoto automobilu podíleli,
patří veliké díky. Nový automobil je náhradou za Ford
Tranzit, který jednotka vlastnila doposud. Jeho
technický stav již bohužel neumožňoval jeho
bezpečný a bezproblémový provoz. Věříme, že nový
automobil bude přínosem jednotce SDH pro její
akceschopnost a další fungování v obci.

na 1. místě ve své kategorii
v oblasti střed – sever Čech.
Zástupci jednotky byli dne
16.
11.
2016
na
slavnostním
vyhlášení
ankety v Brně, kde převzali
ocenění v podobě diplomu,
skleněné hasičské helmy, šeku na 80. 000,- Kč,
motorové
pily
Stihl,
radiostanice
Hytera
a
výjezdového
tabletu
Samsung
s navigačním
softwarem Gina. Všechny
tyto hodnotné dary budou
využity
na další vybavení a
využity na další vybavení a rozvoj
jednotky.
Poděkování patří všem, kteří nás v této anketě podpořili,
členům jednotky, kteří se zásahu zúčastnili i ostatním
členům a také městysi, který nás v této činnosti podporuje,
a věříme, že nadále podporovat bude.
Text a foto: Ing. Václav Henzl

Poděkování
V letošním roce se nám
podařilo
s podporou
Ústeckého
kraje
zrealizovat několik projektů. Vzrealizovat
rámci „Programu na
obnovu venkova Ústeckého kraje nám byla poskytnuta
dotace na sekací techniku pro údržbu zeleně v městysi či
na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci chodníků.
Z fondu Ústeckého kraje jsme získali finance na
uspořádání festivalu a vybudování výstavy k výročí 700 let
od započetí stavby chrámu.
Přidělena nám byla rovněž dotace, která byla použita na
pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH
Panenský Týnec.
Tímto bychom rádi poděkovali Ústeckému kraji za
poskytnutou podporu.
Rovněž
děkujeme
Ministerstvu kultury za
poskytnutí
dotace
projektu
na realizaci projektu s názvem „Technologické vybavení
knihovny a automatizace knihovnických činností“
z programu „Veřejné informační služby knihoven“.

Text a foto: Ing. Václav Henzl

Text: Lenka Slezáková
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Z našich škol
Běloruská návštěva v ZŠ – Dne
4. listopadu jsem měl možnost
se skupinou 7 vybraných
běloruských učitelů navštívit
Vaši základní školu. Stalo se tak
v rámci projektu „Mediální
gramotnost a mediální výchova
v Bělorusku“
financovaném
českým
Ministerstvem
zahraničních věcí. V rámci
tohoto projektu se snažíme
našim běloruským kolegům
představit českou zkušenost a za
tímto účelem prezentovat to, na
co můžeme být v České
republice ve školství pyšní. Proto
jsme také zavítali na ZŠ
v Panenském Týnci, jelikož jsme

učitelů vyjít vstříc potřebám
žáků i celková příjemná
atmosféra a otevřenost školy
nám učarovaly. ZŠ v Panenském
Týnci bez jakýchkoli pochyb
patří mezi nadprůměrné české
školy.
Běloruští
učitelé
z návštěvy odjížděli nadšeni a
téměř ani nemohli uvěřit tomu,
že je možné podobnou školu na
českém venkově nalézt. Již nyní
se těšíme na další návštěvu této
byli přesvědčeni o tom, že návštěva této školy školy.
bude znamenat pozitivní impulz pro práci
našich běloruských přátel. Dobré reference, jež
Text: Pavel Daněk
jsme na tuto školu získali od našich kolegů, se
Koordinátor projektů v Bělorusku
Foto: ZŠ Panenský Týnec
během návštěvy více než naplnily. Moderní
přístup k výuce, zapojení žáků do výuky, ochota

Setkání v adventním čase

Chrámová vánoční slavnost

V první prosincový den připravila Mateřská škola Panenský
Týnec besídku dětí určenou především jejich rodičům,
prarodičům a dalším příbuzným a přátelům. Děti zhruba
v hodinovém vystoupení předvedly, co se ve školce naučily.
Vystoupení zahrnovalo zpívání a recitování doprovázené
pohybovou aktivitou a tancem. Děti byly velmi šikovné,
přihlížející dojatí. Besídka se jako vždy vydařila a pro
všechny přítomné bylo připraveno pohoštění v podobě
vánočního cukroví.
Akce školky byla letos rozdělena na dopolední a odpolední
představení a rodiče si tak mohli vybrat dle svých časových
možností. Velký zájem o besídku nás velmi těší a rádi
bychom, aby besídku mohli zhlédnout všichni. Je to totiž
největší odměna pro naše nejmenší.

Dne 2. prosince 2016 se uskutečnila Chrámová
vánoční slavnost, která je každý rok v režii školy.
Slavnost byla zahájena před budovou školy
vypuštěním lampionů štěstí. Poté se všichni přesunuli
do školní tělocvičny, kde se rozezněly první tóny koled
a vánočních písní, které se dětem velmi povedly. Po
pásmu vystoupení žáků následovalo kytarové

překvapení. Všichni návštěvníci si mohli následně
prohlédnout vánoční jarmark, plný krásných výrobků
z rukou žáků školy, nebo si jen tak sednout do
tělocvičny, dát si něco dobrého k pití i jídlu. Jako každý
rok byla vánoční slavnost školy velmi zdařilá.
Spokojenost dětí, jejich rodičů, příbuzných i dalších
účastníků je škole velkou odměnou za opravdu
nemalé úsilí, které s přípravou na uskutečnění akce
každoročně vynakládá.
Text: Lenka Slezáková
Foto: Jiří Čížek

Text: Lenka Slezáková
Foto: Jiří Čížek
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Ze společenského života
Podzimní sezonu odstartovala komunita
Tejnecko svou Guláš parádou. Celkem 16
týmů se utkalo při vaření guláše na otevřeném
ohni. Po dobu čtyř hodin bylo možné
obdivovat šikovnost soutěžících a zároveň
ochutnávat kulinářské výtvory všech týmů.
Po složitém procesu
ochutnávání dospěla
desetičlenná dámská
porota k vyhlášení
vítězů. Na třetím
místě se umístil
Hroch tým z Peruce, druhé místo obsadili
Ropáci Romana Puty a Pepana Hrobka.
Vítězem se staly Brněnské Pušky. Nechyběl
ani doprovodný program pro děti, které se
mohli projet na koních, vyskákat se na
nafukovacím hradě, nechat se zkrášlit
tetováním nebo se schladit v hasičské pěně.

Poslední říjnová sobota patřila Lampionovému průvodu. Kromě
pohádkové stezky, na které se děti mohly setkat například s vodníky,
Machem, Šebestovou a jejich psem Jonatánem či s piráty, byla letos
připravena i stezka strašidelná plná různých děsivých překvapení. Na
této trati čekali na odvážlivce
čerti, čarodějnice, upíři, hrobník
či dokonce bezhlavý rytíř. I
přesto, že se zde většina
přepočítala ve své odvaze a
někteří dokonce uronili pár slz,
dorazilo všech 140 dítek
s lampiony
z obou
stezek
v pořádku do sokolovny. Zde
byli všichni náležitě odměněni.
Pořadatelé
děkují
všem
pohádkovým i strašidelným
postavám za jejich účast a
přípravu stanovišť.

Pozvánka na další akce
14. 1.
28. 1.
18. 2.
18. 2.
10. 3.
24. 3.
15. 4.
22. 4.
28. 4.
29. 4.
30. 4.
1. 5.

Myslivecký ples
3. ročník turnaje v líném florbalu
Dětský maškarní rej
Fotbalistický ples
Morana
Ples Základní školy
Maškarní ples pro dospělé
Mariášový turnaj
Malé čarodějnice
RETEJN - mini
Čarodějnice
II. prvomájový alegorický průvod

K podzimu neodmyslitelně patří pouštění draků. V sobotu 12. listopadu se jich na
fotbalovém hřišti sešlo při Drakiádě hned několik. Malí i velcí mohli ukázat své umění
s létajícími výtvory. Některé z nich nebylo ve výšce takřka vůbec vidět a jedinou
záchranou byla krátká šňůrka na cívce. I přes to jsme mohli pozorovat krásnou přehlídku
pestrobarevných exemplářů. Draci, ať už koupení či doma vyrobení se spokojeně
třepetali nad hlavami rozjásaných dětí a rodiče se spolu s nimi mohli na chvíli vrátit do
dětství a pořádně si zařádit. Novinkou letošní drakiády byla výroba šipek a vlaštovek a
jejich soutěž v letu. Zde se viditelně nejvíce přičinili tatínci a dědečci. Když se draci snesli
zpět na zem, přešlo se k vyhlášení vítězů a rozdávání cen. V kategorii Domácí vyrobený
drak Hezoun obsadil třetí místo Honzík Mazan, na 2. místě se umístili sourozenci Putovi
a vítězem se stali Johanka a Vašík Lukšíkovi. V kategorii nejlepší letec bylo pořadí
následující: 3. místo Eliška Peterková, 2. místo Kuba Fronk, 1. místo Jeník Kuchařík.
V kategorii Výroba a let Vlaštovky se na 3. místě umístil Vašík Lukšík, druhé místo se svou
vlaštovkou vybojovala Emma Kučabová a vítězem se stal Martin Puta. Věříme, že si
všichni tuto podzimní zábavu užili a už teď se těšíme na příští ročník.

Texty a fotografie na této
stránce: Miloš Vejražka
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Posezení s ČČK
A další plánovaná akce místní skupiny
Českého červeného kříže v Panenském
Týnci je zdárně za námi. Dne 23. 11.
2016 bylo společně s vedením městyse
Panenský Týnec uspořádáno naší místní
skupinou ČČK Panenský Týnec tanečně
zábavné posezení našich členů s účastí
našich důchodců. Celkem se nás sešlo 27
a bylo to strašně fajn. Po provedených
nezbytných ceremoniích, které souvisely
s přednesenou zprávou o činnosti
oblastního spolku ČČK Louny, kterou
přednesla ředitelka spolku ČČK Louny
paní Miloslava Horová a po uvítacím
projevu našeho starosty městyse Bc.
Jiřího Čížka se další režie ujala
předsedkyně naší místní skupiny paní
Renata
Bártová,
která
zahájila
společenskou část posezení. K hudební
produkci byl pozván námi oblíbený
hudební mág pan Jaromír Hora, který
svým hudebním repertoárem vždy
dovedl a ani nyní nezklamal a opět, tak
jako v minulosti, zvedl ze židle
nejednoho ze zúčastněných důchodců a
pozval ho na parket k tanci. První kroky
na parketu byly samozřejmě ovlivněny

ztuhlostí různých kloubů, ale
po pár taktech bylo po bolesti a
jednotlivé dvojice se otáčely na
parketu jako za mlada. V této
fázi odpolední zábavy se
projevil zásadní nedostatek
účasti mužů, ženy byly
v převaze a některé si ani
nezatancovaly. Absenci na
parketu řešily konzumací
kvalitního občerstvení, jako
byly chlebíčky a dortíky.
Podávané růžové vínko bylo
dobrým doplňkem ke zlepšení
nálady. Je docela škoda, že
nepřišlo více zájemců o tuto

Kamarádům trempské osady Bílý Racek
Ahojte kamarádky a kamarádi,
pomalu se blíží konec roku a my můžeme být
spokojeni s průběhem akcí po celý rok. Ať už šlo
o vzpomínkový oheň na kamaráda Reďáka
v žerotínské Modré zátoce, Slovensko – český
potlach v Malackách či Country bály v penzionu
Na Pile. Děkujeme taneční skupině Medovina,
která zavítala do Týnce, aby nám předvedla
krásné country tance. Nyní už jsou všechny
trampské akce zdárně za námi a nám zbývá těšit
se na to, co nás čeká v novém roce.
Závěrem bych rád poděkoval všem kamarádům,
kteří se vzorně starají o Modrou zátoku
v Žerotíně.

nepřišlo více zájemců o tuto společenskou
zábavu. Je pravdou, že ne každý má zrovna
v ten den náladu nebo že se každému
chtělo do nepříznivého počasí (pěkně ten
den pršelo a byla docela zima). Okolo 18
hodiny byla zahájena malá tombola, kde si
tři účastníci odnesli praktické ceny
využitelné v jejich domácnostech. Hudební
produkce skončila ve 20:30, ale nikomu se
nechtělo domů a proto jsme dále setrvali
v družné zábavě se vzpomínkami na jiné
předcházející společenské akce. V závěru
tohoto článečku konstatujeme, že pokud
to půjde, tak se za rok setkáme znovu a
znovu si uděláme fajnové odpoledne při
poslechu dobré muziky. Děkujeme všem,
kteří se našeho zábavného odpoledne
zúčastnili. Zároveň děkujeme majitelům
penzionu Na Pile za poskytnutý azyl a
dobrou obsluhu. A protože se již takto
v letošním roce nesetkáme, tak přejeme
všem krásné vánoční svátky a hodně všeho
dobrého do Nového roku 2017.
Text a foto: Renata Bártová
Předsedkyně ČČK

Co se stalo o Vánocích
Stejně jako v loňském roce zavítala v neděli 11. prosince do
našeho kostela Slánská scéna se svou pohádkou „Co se stalo o
Vánocích“. Nebyla to však klasická pohádka s princeznou nebo
čerty, ale spíš takový pohádkový příběh, který se s trochou
fantazie mohl skutečně odehrát o Vánocích v jedné české vesnici.
Celý příběh umocňovala atmosféra kostela i tóny koled a
vánočních písní.

Rád bych popřál všem kamarádům hodně
krásných vandrů a do nového roku pohodu a
pevné zdraví.
Za T.O.T Bílý racek Šerif Bidlo
Text: Milan GašparŠerif Bidlo

Text: Lenka Slezáková
Foto: Josef Maleček
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Sport
HOKEJ

HC OrangeBlue – HC Panenský Týnec 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Branky – HC Orange: Vintr a Kruml po 1
– HC P.Týnec: Vágner 2, Srb 1
Vyloučení: 3:4, z toho Liberský (HC Orange) a Hrbek (HC P.Týnec) oba 5 min.+osobní trest do konce
utkání, přesilovky bez využití, oslabení 0:1 Rozhodčí: Lindner a Beneš

Další zápas:
HC Panenský
Týnec –
HC CHEZA
Litvínov
Středa
14. 12. 20:15

FOTBAL
V konečné podzimní tabulce
patří našim fotbalistům pěkné
sedmé místo. Rozpis jarních
zápasů
najdete
na
www.panenskytynec.cz

Přejeme našim sportovcům do nového roku hodně sil a sportovních úspěchů
Stránku připravil: Bc. Jiří Čížek

Informace úřadu
Kancelář starosty
Bc. Jiří Čížek, starosta
Lenka Slezáková, asistentka starosty
Úřední hodiny:
PO
ÚT – ČT
PÁ
SO, NE

8:00 – 17:00 hodin
8:00 – 15:00 hodin
8:00 – 14:00 hodin
zavřeno

Polední pauza: 11:30 – 12:00 hodin
Telefon:
E-mail:

415694129
starosta@panenskytynec.cz
asistentka@panenskytynec.cz

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

8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
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

Text: Lenka Slezáková

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.

