INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Březen 2017

Slovo starosty
Vážení občané, milí čtenáři,

uplynulo čtvrt roku a my Vám opět přinášíme informace o tom, co se v Panenském Týnci událo a hlavně, co se
bude dít. Děti mateřské školy spolu s prvňáčky spálily Moranu. Daly si opravdu záležet, a tak doufám, že jaro již
brzy vypukne naplno. Abych se přiznal, tak se na to po letošní opravdové zimě těším.
Ohledně investic v roce 2017 má
prioritu kanalizace, dále jsme opět
Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi městyse byl dán
podali žádosti o dotace na opravu
Hlavním úkolem bylo dostát
hřbitovní zdi atd. Větší pozornost
předvolebním slibům, což se dle
bude věnována stromům. Ve
mého soudu podařilo a určitě není
spolupráci s arboristou vytváříme
za
plán údržby zeleně. Jde především o
zajištění provozní bezpečnosti v okolí
stromů.

Období na konci zimy přináší nepěkné počasí, mokro a bláto. V této
souvislosti jsem chtěl požádat řidiče, aby zbytečně neparkovali na travnatých
plochách před domy a podobně. Rozježděné trávníky a neustále se rozšiřující
krajnice našemu městysi opravdu nesluší. Parkování není v Týnci nijak
regulováno, je založeno na důvěře. Proto prosím majitele aut o ohleduplnost
k ostatním, kteří se snaží udělat něco proto, aby se nám tu dobře žilo. Součástí
projektu na rekonstrukci chodníků jsou také vjezdy do domů a zahrad a
parkovací místa před obchodem, u zdravotního střediska a u Sokolovny.
(Některé z Vás už jsem při přípravě územního řízení této akce navštívil.)
Věřím,
že týká
tyto odkanalizování,
stavby v budoucnu parkování částečně vyřeší.
dále.
Co se

V rámci podpory kultury a sportu
jsme obdrželi žádosti od našich
sdružení a spolků. Když jsem si je
prohlédl, tak Vám mohu povědět, že
se máme na co těšit. Jsem rád, že tu
máme například Sokol a jeho malé
fotbalisty, nebo Červený kříž s jeho
programy pro seniory. Chtěl bych
poděkovat všem, kdo jsou pro
pobavení ostatních ochotni obětovat
svůj volný čas.

Bc. Jiří Čížek, starosta

Aktuálně

Ze zastupitelstva

•

Blíží se sběr
nebezpečného a
objemného odpadu

•

Místní knihovna dostává
nový kabát

•

Proběhla údržba zeleně
v prostorách MŠ

•

V dubnu se uskuteční
zápis do prvního ročníku
základní školy

•

Od 1. dubna 2017 bude
obnoven sběr bioodpadu
ve dvoře pivovaru

Deváté zasedání zastupitelstva
městyse se uskutečnilo dne 19.
prosince 2016. Schválena byla
projektová
žádost
s názvem
„Modernizace a bezbariérovost
školy“ podaná základní školou
v rámci místního akčního plánu,
jehož hlavní myšlenkou je zlepšení
kvality vzdělávání. Cílem tohoto
projektu
je
nově
vybavená
počítačová místnost s dvaceti PC
sestavami či interaktivní tabulí. Bylo
schváleno rozpočtové provizorium
pro rok 2017 s čerpáním výdajů do
maximální výše 1/12 v každém
měsíci rozpočtového provizoria či
změny smluv týkajících se prodeje a
pronájmu pozemků spojených se
zkapacitněním
obchvatu
Panenského Týnce. První zasedání
v novém roce se konalo 22. února.
Zastupitelé
schválili
smlouvu
s Městkou s Městkou knihovnou
Louny o poskytování odborných
knihovnických služeb pro místní
knihovnu, technické zhodnocení
majetku
v rámci
projektu
„Modernizace a bezbariérovost
školy či Pravidla pro poskytnutí
příspěvku na podporu sportovní,

•

19. 5. 2017 nás navštíví
koštické divadlo

•

Základní škola připravuje
výročí 80 let nové
budovy školy

•

Od poloviny dubna do
poloviny června bude
probíhat oprava části
obchvatu Panenského
Týnce, s navrženou
objízdnou trasou městys
nesouhlasí, probíhají
jednání

Upozornění pro majitele psů
Poplatek ze psů ve výši 100 Kč za
jednoho psa je možné uhradit
nejpozději do 31. března 2017.

kulturní a spolkové činnosti a
cestovního ruchu v Panenském Týnci
v roce 2017. v Panenském Týnci.
Posledním bodem zasedání byly
projednány záměry pana Richarda
Beneše a pana Zdeňka Lukáše,
týkající se pronájmu pozemků nad
rybníkem.
Příští zastupitelstvo se bude konat
dne 28. března 2017. Na programu
bude především schválení rozpočtu
městyse.
Text: Lenka Slezáková

Poděkování
V minulém, poledním čísle loňského
roku, jsme Vám představili nový
přírůstek do technického vybavení
hasičské jednotky. Nyní bychom rádi
zmínili ty, kteří dobrovolně podpořili
tento nákup.
Konkrétně děkujeme za finanční
podporu obcím Žerotín, Hříškov a
Vrbno nad Lesy. Z místních firem jsou
to Ing. Arnoštka Petrusová; Eso Talpa
Market, s.r.o.; Ohem, s.r.o.; Střechy
Jánský; Autoservis Jaroslav Korous;
Gabriela Benešová; Pavel Buk; Frojan,
s.r.o.; Penzion na Pile; Petr Kuchařík Topení –Voda – Plyn. Děkujeme za
poskytnuté dary a doufáme, že nám
zachováte přízeň i v budoucnosti.
Text: Miloš Vejražka

Životní jubilea občanů
Jubileum 50 let oslavili:

Jubileum 70 let oslavili:

Libor Filip

Petr Bárta

Jan Bulandr
Luboš Křepčík
Jubileum 60 let oslavili:
Alena Fronková

V I. čtvrtletí 2017 nás opustil:
Jaroslav Suchý

Městys Panenský Týnec přeje
k životnímu výročí hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let

Městys Panenský Týnec
vyjadřuje upřímnou soustrast
všem pozůstalým.

života.

a oslaví Helena Mazanová
Text: Miluše Slanařová

Text: Miluše Slanařová
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Informace o autobusovém spojení ve směru Slaný, Praha
Protože jsem byl požádán některými
občany Panenského Týnce a okolních
obcí o pomoc se zhoršením dopravy
do zaměstnání v Praze v důsledku
zrušení spojů společnosti DP City,
oslovil jsem několik soukromých
autodopravců, kteří projíždějí po I/7
kolem Panenského Týnce, se žádostí o
pomoc s vyřešením nastalé dopravní
situace v našem městysi. Dostalo se mi
hned několik vesměs stejných
odpovědí, že by je jako soukromníky,
zajíždění do Panenského Týnce
znevýhodňovalo v konkurenčním boji.
Jsem si vědom, že cestování
z Panenského Týnce do Prahy přes
Louny je pro Vás neekonomické a
časově velmi náročné. Proto jsem se
dále obrátil na Odbor dopravy a
silničního hospodářství Krajského
úřadu v Ústí nad Labem s prosbou o
spolupráci při řešení této situace.
Výsledkem mého úsilí byl obsáhlý

dopis, ve kterém jsem byl
informován,
že
mezikrajskou
dopravu v relaci Panenský Týnec –
Praha zajišťují právě soukromí
autodopravci, kteří tuto dopravu
provozují

provozují na své riziko, bez dotací a
proto Kraj zůstává bez jakékoli
možnosti tuto dopravu ovlivnit a
veškeré snahy Kraje přesvědčit tyto
dopravce,
aby
zastavovali
dotčených obcích, jsou bezvýsledné.
Kraj má ve svém rozpočtu vyhrazeny
finanční prostředky pouze na
zajištění
základní
dopravní
obslužnosti pro území kraje.
Mezikrajskou dopravu by měl
zajišťovat stát, prostřednictvím
Ministerstva dopravy ČR. To se však

hájí tím, že dle platné legislativy
zajišťuje a hradí nadregionální
železniční dopravu prostřednictvím
rychlíků.
Přesto však byl učiněn malý krok ke
zlepšení
autobusové
dopravy
v našem městysi a to především ze
strany
soukromých
dopravců.
Společnost
Chemstav
Litvínov
s největší pravděpodobností zajistí
své spoje tak, aby mohly zajíždět do
Panenského Týnce. Vytváří se cca 6
nových spojů. Jedním z nich by měl
být spoj Žatec – Cítoliby – Louny –
Panenský Týnec – Praha Veleslavín.
Ve spolupráci s ostatními obcemi se
zasadím o vytvoření a udržení tohoto
spoje.
Rád bych i Vás touto cestou požádal,
abyste v budoucnu tento spoj
využívali a přispěli tak ke zlepšení
cestování do Prahy.
Text: Bc. Jiří Čížek

ELEKTROODPAD,
Úřad městyse Panenský Týnec organizuje
KANCELÁŘSKOU A VÝPOČETNÍ
TECHNIKU, DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE,
SBĚR NEBEZPEČNÉHO A
TIŠTĚNÉ SPOJE, PC NEBO I JINÉ
OBJEMNÉHO ODPADU
ELEKTRO
KOMPONENTY
A
pro občany Panenského Týnce
SOUČÁSTI
Z TELEKOMUNIKACÍ
Nebezpečný odpad přivezte na pozemek
MŮŽETE NAHLÁSIT NA ÚŘADĚ
1421/2 - obvyklé místo na západním konci
MĚSTYSE, NEBO SE PŘÍPADNĚ
městyse
DOHODNOUT NA JEJICH ODVOZU.
jen v sobotu 25. března 2017 od 8 do 10 ZLIKVIDUJEME JE PROSTŘEDNICTVÍM
SPOLUPRACUJÍCÍCH FIREM. SNÍŽÍME
hodin.
TAK
CENU
ZA
LIKVIDACI
ODPAD BUDE VYTŘÍDĚN DO
NEBEZPEČNÉHO ODPADU.
PŘISTAVENÝCH KONTEJNERŮ!

Informace o odpadech

NEODKLÁDEJTE ODPAD MIMO
KONTEJNERY!
Třídění nebezpečného odpadu budou zajišťovat pracovníci
společnosti Marius Pedersen, a. s.

DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI

Jiří Čížek – starosta městyse
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Vladimír Pecinka a Dagmar Vankátová dohlédnou na knihovny zpovzdálí
V pondělí 23. ledna se jako každý rok uskutečnilo
setkání knihovnic a knihovníků místních lidových
knihoven lounského regionu. Knihovníci shrnuli události
loňského roku a naplánovali práci pro ten letošní.
Setkání bylo také okamžikem loučení. Do knihovnické
výslužby odchází Dagmar Vankátová, knihovnice
z Ročova, a Vladimír Pecinka, knihovník z Panenského
Týnce.
Paní Dagmar Vankátová sloužila knihovnictví do věku 82
let. Ročovské knihovny se ujala v roce 2003. Za svého
působení v knihovně dokázala například zavést
automatizovaný výpůjční systém a pravidelný cyklus
besed k různým ročním dobám a o různých
spisovatelích. Podporovala kulturní život v obci a její
pečlivá práce se stala příkladnou kolegům
z profesionálních i neprofesionálních knihoven. Než se
stala knihovnicí, byla celý život učitelkou na základní
škole v Ročově.
Pan knihovník Vladimír Pecinka v krásném věku 85 let
opouští knihovnu, ve které působil rovných třicet let.
Mrzí ho, že dnes do knihovny nechodí tolik lidí jako
dříve. Rád vzpomíná na časy, kdy do knihovny přišlo za
hodinu třicet lidí a všichni odcházeli s úsměvem a
s knihou. Když dnes přijdou dva, je mu smutno, že lidé
dají raději přednost televizi a videohrám. Pan Pecinka
původně pracoval vedení výroby a na výstupní kontrole
v ČKD Slaný. Působil také jako místostarosta. Protože
byl také tak trochu truhlář, většina štelářů, které se
v knihovně nacházejí, pochází právě z jeho rukou. Na
své knihovnické práci měl nejraději, když mohl svým
čtenářům roznášet knihy domů. Pan Pecinka je také
každoročně sponzorem knihovnického reprezentačního
plesu lounské knihovny.

Městská knihovna Louny srdečně děkuje svým kolegům,
za dlouholetou práci je ocenila čestným uznáním za
přínos knihovnictví. Oba dva obdrželi „zlatou“ průkazku
do knihovny, která jim dává možnost doživotně užívat
zdarma všech služeb knihovny.

Text a foto: Městská knihovna Louny

Místní knihovna nabízí vyřazené knihy
I přes to, že je čtení v dnešní době možná už trochu
staromódní, může svým způsobem přinášet radost
a relaxaci současně. Přijďte si vybrat.

odnést domů. Líbí-li se Vám některá z knížek tak, že byste si
ji chtěli ponechat, vhoďte prosím 5 – 10 Kč do kasičky u WC.
Výtěžek bude použit na nové vybavení knihovny.

Knihomol Týnecký

Místní knihovna připravila pro všechny čtenáře i
nečtenáře nemalou řádku knih k rozebrání. Ty jsou
umístěny v policích před knihovnou a jedná se o
knihy, které již několikrát vlastníme, nebo jsou
z evidence vyřazeny. Pokud byste o některou měli
zájem, je možné si je půjčit do parku nebo dokonce
odnést domů.

Text: Lenka Slezáková, foto Miloš Vejražka
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Z našich škol
Ve středu 1. 2. uspořádala školní družina turnaj v oblíbené hře
„Člověče, nezlob se!“. Třináct týmů složených ze žáků 1. a 2. třídy
a jejich rodičů či prarodičů zápolilo ve vypjatých soubojích.
Z postupně vyhrávajících týmů vznikla finálová čtveřice dvou
prvňaček a dvou druhaček. Odměnu obdrželi všichni účastníci a
vítězové se dokonce o svou výhru – dort s ostatními podělili. Užili
jsme si krásné odpoledne plné zábavy a soutěživosti. Děkujeme
všem za účast a těšíme se na dalších podobných akcích.

Text a foto: Miloš Vejražka

I přes nepříznivé počasí proběhlo v pátek 10.
března v dopoledních hodinách tradiční
vynášení Morany. Žáčci z místní mateřské
školy společně s prvňáčky došli za doprovodu
učitelek až k altánku na dětském hřišti, kde po
odrecitování básní upálili se spoluprací místních
hasičů své ručně vyrobené Morany. Tím byl do
našeho městyse zvěstován příchod jara.
Odměnou pro děti byla sladká odměna, pohyb
na čerstvém vzduchu a volnější páteční pobyt
ve školách.

Text a foto:Miloš Vejražka
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Ze společenského života
Protože se nám letošní zima opět předvedla v celé
své kráse, naskytla se dětem i fotoamatérům
ojedinělá šance užít si svých koníčků a zálib. Na
Panské se ve frontách tlačily zástupy dětí, které na
svých dopravních prostředcích sváděly nelítostné
souboje ve sjezdu na čemkoli. Teď nás už ale čeká
krásné období a tím je právě příchozí jaro.

V kultuře zimu reprezentuje plesová sezona. Mohli jsme
navštívit plesy mysliveckého spolku a fotbalistů. Obě akce se
pořadatelsky velmi vydařily. A to nejen díky bohaté tombole,
ale i díky tanečním vystoupením TŠ Fenix.
Za odvedenou práci patří organizátorům velký dík. Všichni
společně věříme, že se tyto akce povedou i v dalších letech.

Nezapomnělo se ani na nejmenší – fotbalisté a
jejich pomocníci plně vyčerpali kapacitu sokolovny
při hojně navštěvovaném dětském karnevalu. Na
děti v maskách, mezi nimiž nechyběly pohádkové
postavy, zvířátka či uniformy různých povolání,
čekalo odpoledne plné her a soutěží. Zpestřením
programu bylo vystoupení děvčat z Fitness studia
manželů Hofmannových. Celý karneval byl
zakončen bohatou tombolou.
Tím ale plesová sezona ještě nekončí. Můžete se těšit na
benefiční ples místní ZŠ se šerpováním žáků 9. ročníku, který se
bude konat v pátek 24. března, nebo na Maškarní ples
pořádaný Komunitou Tejnecko. Ten na Vás čeká o sváteční
pátek 14. dubna 2017.
Texty a foto: Miloš Vejražka

Pozvánka na příští akce
24. 3.
8. 4.
14. 4.
15. 4.
22. 4.
28. 4.
29. 4.
30. 4.

Benefiční ples ZŠ
Velikonoční jarmark v Penzionu na Pile
Maškarní ples
Country na Pile
Mariášový turnaj
Malé čarodějnice mateřské školy
Hudební festival RETEJN mini
Pálení Čarodějnic

1. 5.
19. 5.
10. 6.
24. 6.
24. 6.
22. 7.

II. prvomájový alegorický průvod
Představení koštického divadla v Sokolovně
III. ročník traktoriády
Oslavy 80 let nové budovy ZŠ
Country zábava – Pohodáři v Penzionu na Pile
Hudební festival RETEJN
Text: Lenka Slezáková

Kamarádům trempské osady Bílý Racek
Ahoj kamarádky a kamarádi,
máme tu rok 2017, zima je pomalu u konce a my už za
sebou máme hned několik akcí. V Žerotíně jsme
zavzpomínali na Lojzu Prskače a kamaráda Bambulína.
Osady Modrá zátoka, Rohani a Bílý racek se zúčastnily
pytláckého bálu ve Žloukovicích na Berounce. A co nás
čeká? Na sobotu 15. dubna 2017 připravuje T.O.T. Bílý
Racek společně s osadami Modrá zátoka a Rohani
Country bál na Pile. K tanci a poslechu zahrají Stopaři
z Berouna. Počátek bálu je ve 20 hodin a vstupné činí 60
Kč.
Tímto zveme příznivce a kamarády na dobrou muziku.

Svatojánské proudy báje ztracené
s kouzlem peřejí.
Čas odvál ty chvíle mládím
zlacené, jen vzpomínky zahřejí.
Ty krásné táboráky v měsíčních
nocích, zůstanou vždycky skryty
hluboko v srdcích.
Svatojánské proudy krásno daly
všem.
Nikdy nezapomenem.
Text: Milan Gašpar – Šerif Bidlo
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3. Zemědělství
Po
světové
válce
týnecké
zemědělství
začalo
zase
pozvolna
vzkvétat. Během války mnoho polí vlivem
obchodu
hospodářů
do
války
zůstalo
zanedbáno a potom několik bez hospodáře.
Takže docházelo k pronájmům polí. Byly to
případy:
Čp. 14 Jiráskových 15 ha /zbytek 15 ha
ponechán/, další menší výměry čp. 3
Proskočilovi, čp. 17 Nejedlý, čp. 4
Heřtovi, čp. 5 Novotných, čp. 54 Ševíc.
Tyto pronájmy končily rokem 1950 po
založení JZD.
V roce 1922 do čp. 14 k vdově A.
Jiráskové se přiženil známý Václav Šedivý
a
stavení
začalo
rychle
vzkvétat.
Pokračovaly v obci další úspěchy, např.
v čp. 35 Václav Buk zavedl státní
připouštěcí stanici dvou hřebců. Také
během
let
zavádění
potahových
zemědělských strojů, např. samovazač r.
1932, traktor r. 1947 a další stroje.
Dosavadní obilní parní mlátička strojníka
Trnky ustala v roce 1932, založeno Obecní
mláticí
družstvo
a
zakoupena
velká
mláticí souprava s elektrickým motorem,
k tomu postavena potřebná kolna u obecní
váhy, vedle čp. 155.
A ještě bližší pohled do řad
sedláků. Byli to předně sedláci s výměrou
polí asi do 15 hektarů /ha/ další
malorolníci
asi
do
5
ha,
zvaní
kravičkáři,
případně
spojeny
kůň
s krávou, říkalo se jim „ženaté potahy“.
Jak bylo dříve zmíněno, někteří najímali
příležitostně ještě pár hektarů, tak
zvané pachty. O tom zmíněno dříve.
Jakýsi obrat v zájmu o pronájem polí
nastal po roce 1945. Došlo k tomu po
odsunu Němců ze Sudet, když stát nabízel
lacino
na
splátky
zabrat
opuštěná
hospodářství. U nás to bylo spíše ze
Žerotína: Jiří Prášek, Sláva Myslivec,
Bukovi a z Týnce možno počítat Mirka
Lapku z čp. 27, který se přiženil na
poněmčelé území Touchovice. Nu a po
scelování polí na podzim 1948 objevilo se

několik
hektarů
polí
neobdělaných
/případy pražských majitelů Novotných a
Heřtovi/. Byly to přidělené v trati /U
vobory/, které se ujal obecní úřad
následující jaro a dohodl s několika
zemědělci tato pole obdělat a zaset
přiděleným osivem ječmene. Doufám, že
tehdejší kronikář zaznamenal jména
těchto dobrovolníků.
Scelování
polí
na
Lounsku
započalo v roce 19747, nejprve Hříškov
a Bedřichovice, další rok 1948 P.
Týnec, následovala Smolnice a postupně
další. Tedy předání nových pozemků bylo
dle dohody s každým majitelem podrobně
projednáno
a
následně
vytyčeno.
Následovalo už jen samotné rozorání
mezí mejitelem. Nové cesty a různé
větší
břehy
prováděla
velká
mechanizace, kterou řídil vedoucí této
akce, pracovník ministerstva zem. Ing.
Kamaryt se svým pomocníkem. Nutno
dodat, že během dalších let takto nově
upravené katastry obcí se mnoho měnily.
Brzy po začátcích JZD bylo rozoráno
mnoho nových vedlejších cest, aby 20-ti
hektarové bloky polí byly zvětšeny
alespoň na 40 hektarů i větší. V roce
1992 v rámci restitučního zákona došlo
k vydání majetku bývalým majitelům, a
světe, div se! Bylo to posezení se zást.
JZD a zástupcem Katastr. Úřadu Louny,
spolu s každým majitelem dojednáno nové
přidělení bývalých polí, to předchozí
různě změněno, právě těmi předchozími
zásahy. Ale ten hrozný výsledek, když
Katastr. Úřad Louny a snad v celé zemi,
jsou evidována nová pole zastaralými
katastrálními
čísly
z doby
Marie
Terezie. Alespoň mě nad tím rozum
zůstává stát.

Text: Václav Šedivý
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Sport
Pět týmů se utkalo v líném
florbalu
V sobotu 28. ledna se uskutečnil již 3.
ročník turnaje v líném florbalu. I přes
letošní zimu, která v sokolovně panovala,
se pětice týmů v plném nasazení utkala
v systému každý s každým. K vidění byly
neuvěřitelné výkony hráčů všech
generací. Z celého klání vyšlo následující
pořadí: 5. místo – HC Piráti Podbradec. 4.
místo – Tejnecko, 3. místo – Junioři, 2.
místo Děvčata a 1. místo Turbo Korous
tým. Nakonec byli všichni účastníci
odměněni bohatými a chutnými cenami a
poháry. Už nyní se těšíme na další ročník,
zpříjemněný večerním posezením.

Fotbalová sezona začíná
Rozpis utkání pro rok 2017 týmu mužů

Pokračují tréninky žáků v tělocvičně základní školy, od podzimu mají
v plánu přihlásit se do starších přípravek.

Hokej
Před posledním zápasem sezony je jisté, že HC Panenský
Týnec obhájí titul sezony. Našim borcům gratulujeme a
děkujeme za vzornou reprezentaci.
Poslední utkání naši hokejisté
odehrají proti HC OrangeBlue
v neděli 26. 3. 2017 na zimním
stadionu v Lounech. Začátek
zápasu je v 16:15 hodin

Texty: Bc. Jiří Čížek

Text a foto: Miloš Vejražka

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.
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