INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Březen 2019

Slovo starosty

Vážení sousedé, milí čtenáři,
všichni jsme se jistě rádi rozloučili s letošní zimou a šedivými dny. Příroda okolo nás se probouzí a jaro se hlásí o
slovo. S příchodem jara začínají úklidové práce, o slovo se již hlásí zametací stroj a od dubna by měli nastoupit, i když
v menším počtu, zaměstnanci VPP. Nejdříve ale začneme velkoobjemovým a nebezpečným odpadem 23. 3. 2019
Bližší informace uvnitř zpravodaje.
Žerotína. Bohužel se vyskytly menší

Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi městyse
byl dán Abychom dosáhli
komplikace.
Hlavním úkolem bylo dostát
maximální přiznané dotace, tak po
předvolebním slibům, což se dle
konzultaci s poskytovatelem dotace
mého soudu podařilo a určitě není
Statním fondem životního prostředí
za
zakázku přesoutěžíme. Další velkou
stavební akcí bude zkapacitnění
obchvatu. Připravil jsem pro Vás
informace o plánovaném průběhu
stavby a podrobnější informace
zveřejníme na webu.

Ráno - středa 20. 3. 2019

I na letošní rok jsme si připravili mnoho plánů. První z nich se nám již
podařilo zrealizovat, jedná se o rekonstrukci toalet v přízemí úřadu. Chtěl
bych poděkovat Ústeckému kraji, který nám přispěl na opravu částkou sto
tisíc korun. V současné době již máme rozhodnutí o přidělení dotace na
vybudování nové učebny informatiky a bezbariérovost základní školy včetně
bezbariérové toalety se spoluúčastí školy 5%, což je velmi příznivé. Na
začátku března byla také vyhodnocena výzva na kompostéry, kde jsme také
uspěli. Jak už jsem se ale naučil při starostování, vše má svůj čas. Proto raději
neslibuji termín dodání a věřím, že to bude brzy. Samozřejmě budeme
pokračovat v naší největší investici, odkanalizování Panenského Týnce a
dále. Co se týká odkanalizování,

Abychom potěšili a povzbudili
kulturního a sportovního ducha
našich občanů, vyhlásili jsme dotace
pro naše spolky. Určitě se máme i v
roce 2019 na co těšit.
Přeji Vám pohodové jaro, hodně
zdraví a těším se na setkání na
některé
z kulturních
nebo
sportovních akcí.
Bc. Jiří Čížek, starosta

Aktuálně

Ze zastupitelstva

· Městys se umístil
v soutěži Zlatý erb – o
nejlepší webové stránky
obcí

Na prosincovém zasedání schválili
zastupitelé změnu odpisového
plánu Základní školy, který byl
navýšen o částku 5225,- Kč, jedná o
účetní odpis osobního automobilu
Citroen C4. Dále byl projednán a
schválen
dodatek
k budoucí
smlouvě kupní na část areálu
bývalého pivovaru uzavřené mezi
městysem a panem Jaroslavem
Korousem. Dodatkem se prodlužuje
termín
rozdělení
pozemku
geometrickým plánem a to o 1 rok.
K rozdělení pozemku musí tedy dojít
nejpozději do 31. 12. 2019.
Geometrický plán a pasport budovy
se vypracovává. V posledním bodě
programu
tohoto
zasedání
zastupitelé odsouhlasili rozpočtová
opatření.
Na prvním zasedání zastupitelstva
pro rok 2019 se zastupitelé sešli dne
18. února 2019. Byla schválena
pravidla na podporu sportovní,
kulturní a spolkové činnosti
v Panenském Týnci. V souvislosti
s tímto bodem zastupitelé zvolili
tříčlennou komisi, která přijaté

· V dubnu a v květnu
proběhnou zápisy do
našich škol
· Byly podány žádosti o
dotaci na vybavení školní
jídelny, pořízení
malotraktoru, vybavení
pro JSDH či na hřiště u
základní školy
· Stále se můžete přihlásit
k odběru informačních
SMS (červeným tlačítkem
v pravém rohu webových
stránek městyse)

Upozornění pro majitele
psů
Poplatek ze psů ve výši 100
Kč za jednoho psa je nutné
uhradit do 31. března 2019.
Poplatek se platí ze psů
starších tří měsíců !!!

V I. čtvrtletí 2019 své
životní jubileum slaví:
Zdeněk Nováček
Monika Svátková

tříčlennou komisi, která přijaté
žádosti
vyhodnotila.
Poté
zastupitelé schválili podání žádostí
o dotace od Ústeckého kraje.
Žádosti byly podány na elektrickou
pánev, stoličku a škrabku na
brambory do kuchyně školní
jídelny,
dále
na
pořízení
malotraktoru na údržbu zeleně
v městysi
a
na
pořízení
vyprošťovacího zařízení pro JSDH
Panenský Týnec. Na Ministerstvo
pro místní rozvoj byla odeslána
žádost o podporu na vybudování
multifunkčního hřiště u Základní
školy.
Zastupitelé
schválili
převedení hospodářského výsledku
ZŠ do rezervního fondu a čerpání
investičního fondu základní školy za
účelem pořízení interaktivní tabule.
Příští zasedání zastupitelů se
uskuteční ve středu 27. března od
18.30 hod.
Text: Lenka Slezáková

Proběhla oprava toalet v přízemí úřadu
S finanční podporou Ústeckého kraje se
nám podařilo v únoru opravit toalety
v přízemí úřadu. Došlo k výměně starého
sociálního
zařízení, staré obklady byly vyměněny za novou velkoformátovou
sox
keramickou dlažbu a byly osazeny lehké oddělovací stěny z laminované
dřevotřísky. Opravou toalet jsme přispěli ke zkvalitnění životních a
kulturních podmínek návštěvníků nedostavěného chrámu. Děkujeme
Ústeckému kraji za podporu.

Jarmila Horková
Blanka Kučerová
Jiří Strachota
Městys Panenský Týnec
přeje k životnímu výročí
hodně zdraví a
spokojenosti do dalších let
života.
Text: Miluše Slanařová
Text: Lenka Slezáková, foto Jiří Čížek
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Hasiči oslaví 140 let od svého vzniku
Hasiči se, jen ve zkratce, hned od začátku věnovali tam, kde loni skončili, a to dopravním nehodám a
technickým pomocem. Zima a jaro patří tradičně povinné odborné přípravě a technickým prohlídkám
požární techniky. Nyní se čeká na výsledky podaných dotačních žádostí, z kterých by se hradila nutná
údržba a oprava CAS Tatra a nákup nové sady hydraulického vyprošťování při dopravních nehodách.
Hlavním cílem letošního roku bude mimo záchranné činnosti uspořádání oslav 140 let vzniku SDH
Panenského Týnce. To připadne na sobotu 14. 9. 2019.

Text: Miloš Vejražka

Co patří do nebezpečného odpadu

Změny v místní knihovně
Počátkem roku prošla místní knihovna několika
změnami. Získala novou posilu, knihovnicí se stala
Lenka Slezáková, změnila se i provozní doba knihovny,
nyní si můžete přijít vypůjčit knihy vždy v pondělí od
16.00 do 18.00 hodin.
Pro mladé i dospělé je knihovna vybavena počítačem
s internetem, který je volně k dispozici. Okresní
knihovna v Lounech nám čtyřikrát za rok půjčuje asi 30
knih v každém souboru. Jsou to knihy nové, moderní,
všech žánrů, takže čtenáři mají rozšířený výběr. Hned
několik nových zajímavých knih nám bylo dovezeno
v minulém týdnu, takže neváhejte a přijďte si vybrat.
Text: Lenka Slezáková

Informace o odpadech
Úřad městyse Panenský Týnec organizuje

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A
OBJEMNÉHO ODPADU
pro občany Panenského Týnce
Nebezpečný odpad přivezte na pozemek
1421/2 - obvyklé místo na západním konci
městyse

jen v sobotu 23. března 2019
od 8.00 do 11.00 hodin.
ODPAD BUDE VYTŘÍDĚN DO
PŘISTAVENÝCH KONTEJNERŮ!
NEODKLÁDEJTE ODPAD MIMO
KONTEJNERY!
Třídění nebezpečného odpadu budou zajišťovat
pracovníci společnosti Marius Pedersen, a. s.

Elektroodpad,
kancelářskou a výpočetní
techniku, domácí spotřebiče,
tištěné spoje, PC nebo i jiné
elektro komponenty a součásti
z telekomunikací můžete
nahlásit na ÚŘADĚ MĚSTYSE,
nebo se případně dohodnout na
jejich odvozu. Zlikvidujeme je
prostřednictvím
spolupracujících firem. Snížíme
tak cenu za likvidaci
nebezpečného odpadu.
Děkuji za spolupráci
Jiří Čížek – starosta městyse
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Postup výstavby rozhodujících
stavebních objektů D7
Jak jste již mohli všimnout, realizace zkapacitnění
obchvatu našeho městyse se blíží. Bude zahájena stavba
dalšího úseku tolik chybějící dálnice mezi Prahou a
hranicí s Německem. Připravil jsem pro Vás informace o
průběhu stavby a vedení provozu během stavby.
Nezkrácené informace včetně schémat naleznete na
úřední desce a webových stránkách městyse
1.A etapa – Přípravné práce Plánovaná doba cca 4 měsíce
bez zásadnějšího omezení provozu na I/7
Popis prací: realizace objektů nutných pro provizorní
provoz po dobu stavby. Jedná se o provizorní sjezd
Hořešovičky, opravu a rozšíření původní sil. I/7, sil. I/7K a
provizorní sjezd zpět na silnici I/7 u kostela Sv. Blažeje. Dále
budou zahájeny v blízkosti hřbitova v Panenském Týnci
výstavby okružních křižovatek. Pro zajištění přístupu ke
hřbitovu v Panenském Týnci bude vybudována souběžná
polní cesta.
Vedení provozu: Stavební práce budou prováděny za
vyloučeného provozu po silnici spojující Hořešovičky a
Panenský Týnec. Objízdná trasa bude vedena po silnicích
přes Kokovice a Úherce. Provoz po silnici I/7 bude vedený
po stávající silnici. Provoz ČSPH Benzina bez omezení.
1.B etapa – Přípravné práce, uzavření stávající křižovatky
u hřbitova Plánovaná doba cca 1 měsíc
Popis prací: jsou dokončeny okružní křižovatky na silnici a
větev B v nezbytném rozsahu pro provizorní provoz. V této
podetapě budou realizována napojení na okružní
křižovatky a příjezdná komunikace k ČSPH Benzina.
Vedení provozu: oproti etapě 1.A je uzavřena stávající
křižovatka u hřbitova v Panenském Týnci. Panenský Týnec
a Žerotín budou napojeny na silnici I/7 přes stávající
křižovatku v blízkosti stávajícího nadjezdu u školy. Provoz
na silnici I/7 bude omezen na 1+1, přídatný pruh ve
stoupání bude zrušen. Pro bezpečné odbočení do
Panenského Týnce ve směru od Chomutova bude na I/7
vyznačen pruh pro odbočení vlevo.
2. etapa – Výstavba levého jízdního pásu – LJP Plánovaná
doba trvání je cca 8 měsíců
Popis prací: demolice objektů PHS a mostu přes silnici
III/23737. Výstavba mostů na D7 přes Žerotínský potok,
přes silnici III a propustků. Po výstavbě mostu bude ještě
dokončeno propojení silnice mezi již realizovanými
okružními křižovatkami. Z dálnice bude provedeno
kompletní zemní těleso v úsecích 0,0 – 0,9 a cca 2,6 -3,0
realizace kompletního levého jízdního pásu a vozovky v km
cca 2,6 - 2,9 a realizace přejezdu SDP v km 2,690 – 2,810.
Výstavba větví A, C a D MÚK Panenský Týnec.
Vedení provozu: provoz na silnici I/7 bude v úseku 0,0 – 0,9
na ZÚ a 2,5 – 3,0 u hřbitova v Panenském Týnci vyloučen.
Bude vedený po těchto objízdných trasách: 1) Na začátku
úseku cca v provozním staničení 33,6 v blízkosti
autobusové zastávky Hořešovice, rozc. bude provoz
sveden ze silnice I/7 (přes provizorní sjezd) na bývalou

silnici I/7. Objízdná trasa
bude
vedena
po
souběžných silnicích až
ke křižovatce se silnicí na
Úherce, kde bude provoz
vrácen zpět na obchvat
Panenského
Týnce.
Napojení na čtyřpruhový obchvat Sulce bude
realizované přes stávající přejezd. Po dobu
provádění napojení na stávající stav bude obchvat
Sulce provozován pouze v režimu 1+1 po PJP.
2) U hřbitova bude provoz po I/7 sveden z obchvatu
přes rozšířený vjezd k ČSPH na již v předchozích
etapách vybudovanou příjezdovou komunikace k
ČSPH Benzina. Po té bude provoz vedený do
pravostranné okružní křižovatky elipsovitého tvaru
a déle do větve B MÚK vedoucí směrem do
Chomutova (tato větev je šířkově uzpůsobena pro
obousměrný provoz). Tato větev je na svém konci
provizorně napojena na stávající vozovku silnice I/7.
Provoz ČSPH Benzina bez omezení s napojením na
objízdnou trasu.
3. etapa - realizace pravého jízdního pásu Plánovaná doba trvání je cca 5 měsíců
Popis prací: zrušení provizorního sjezdů
realizovaných v předchozích etapách, tzn.
Hořešovičky, u
kostela Sv. Blažeje a u ČSPH Benzina. Zrušení
stávající křižovatky v blízkosti stávajícího nadjezdu u
školy. Kompletní realizace zbývající části pravého
jízdního pásu včetně přepojení větve B MÚK na nový
stav. Dokončení úprav ČSPH Benzina a realizace
polní cesty vpravo.
Vedení provozu: provoz po silnici I/7 již bude veden
po vybudovaném levém jízdním pásu
obousměrně, v režimu 1 + 1 v pruzích o min. šířkách
3,25 m. Je již plně funkční levá polovina MÚK v
Panenském Týnci Ve směru od Panenského Týnce
do Chomutova bude doprava vedena po bývalé
silnici I/7 (7H) přes Sulec. ČSPH Benzina bude po
dobu realizace prací uzavřena a poté napojena na
okružní křižovatku.
4. etapa – Dokončovací práce Plánovaná doba
trvání je cca 3 měsíce
Popis prací: rekultivace zrušených komunikací,
dokončení vegetačních úprav, výsadby náhrady
biokoridoru a ostatní dokončovací práce.
Vedení provozu: doprava bude vedena po dálnici v
režimu 2+2. MÚK Panenský Týnec je plně funkční
ve všech směrech.

Text: Bc. Jiří Čížek
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Z našich škol
Modernizace a bezbariérovost Základní
školy
Základní škola přijala rozhodnutí o poskytnutí
dotace od Ministerstva pro místní rozvoj z programu
Integrovaný regionální operační program. Cílem
projektu je rekonstrukce stávající učebny
informatiky a její vybavení tak, aby vznikla moderně
zařízená multimediální učebna pro výuku především
informatiky, popř. ale také pro využití při
mimoškolních aktivitách. Dalším cílem je zajištění
kompletní bezbariérovosti objektu, čehož bude
docíleno instalací nájezdové rampy ke vchodu,
schodišťové plošiny uvnitř budovy a vybudováním
bezbariérového WC. Posledním dílčím cílem
projektu je úprava venkovního prostranství školy,
aby jej bylo možno využívat při výuce ve venkovním
prostředí, demonstrovat na něm různé jevy
přírodních věd, pořádat zde akce pro žáky i
veřejnost, a aby zároveň doplňovalo prostory školy i
esteticky. Celkové náklady projektu činí
2 823 480,62 Kč, přičemž 2 682 306,58 Kč je výše
poskytnuté dotace. Vlastní zdroje jsou tedy pouze ve
výši 141 174,04 Kč.
Text: Bc. Jiří Čížek

Z Mateřské školy…
Počátkem jara děti z mateřské školy začaly navštěvovat
plavecký výcvik v bazénu Libochovice, který potrvá do konce
dubna. V uplynulém týdnu do naší mateřské školy zavítalo
divadlo s pohádkou O Smolíčkovi, děj pohádky děti velmi
zaujal. V týdnu od 21. 3. 2019 nás čeká fotografování na tabla
tříd. Těšíme se všichni netrpělivě na příchod jara a máme
naplánované dvě společné akce s dětmi z místní základní
školy. Vynášení Moreny 29. 3. 2019 v dopoledních hodinách
v prostorách malého hřiště Městyse Panenský Týnec a pálení
Čarodějnic 30. 4. 2019, též v dopoledním čase tentokrát na
hřišti u Sokolovny Panenský Týnec. S přípravou nám
pomáhají členové SDH Panenský Týnec. V rámci spolupráce
se základní školou navštěvujeme zdejší tělocvičnu a společně
s dětmi z první třídy se účastníme cvičení v těchto
prostorách. Děti se vždy na cvičení se svými bývalými
kamarády moc těší. Také rádi přivítáme nové kamarády,
kteří přijdou k zápisu, ten se koná dne 2. 5. 2019 od 8.00
hodin do 12.00 hodin.
Krásné jaro přejí děti a zaměstnanci Mateřské školy
Panenský Týnec
Text: MŠ Panenský Týnec
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Ze společenského života
Stejně jako v loňském roce se nám ukázala zima na pár dní nejen v kalendáři. Pro děti i fotografy se opět naskytla
ojedinělá šance si užít svých koníčků a zálib. Proto se na kopečku Panská i přilehlém okolí scházeli příznivci krásných
fotografií našeho chrámu a zimních radovánek. Ale i přes tradiční starosti s úklidem sněhu, to našemu městysi v bílém
hávu sluší. Teď nám již pár dní usilovně klepe na dveře všemi očekávané jaro. Než se ale vrhneme na úpravy zahrádek a
osetí polí, nezapomeneme Vám připomenout uplynulé zimní kulturní a sportovní dění a pozveme vás na nadcházející
společenské akce.

Plesová sezona
Zima je v kultuře reprezentována především plesovou
sezonou. V tradičních kolejích a v pořadí jsme mohli
navštívit ples místního mysliveckého sdružení a dvojakcí našich fotbalistů. Obě akce se velmi vydařily a to
jak po kulturní stránce a návštěvnosti, tak i možností
vyhrát ve velmi bohatých tombolách kvalitní ceny.
Zejména dětský maškarní rej se v širokém okolí těší
veliké oblibě. Z této stránky patří organizátorům dík za
odvedenou práci. Toto notně náleží zmínit i o tradičním
oblíbeném benefičním plesu místní základní školy se
šerpováním vystupujících žáků z 9. ročníku konaného
v pátek 15. března.

Florbalový turnaj

Zima sportu moc nepřeje, tak se florbalisté a jejich
pomocníci uchýlili do sokolovny a plně vyčerpali její
kapacitu při tradičně „bojovném“ čtvrtém turnaji v Líném
florbalu pořádaném Komunitou Tejnecko. Letošního
ročníku se zúčastnilo pěkných 9 týmů a ty si v systému
každý s každým rozdělily ceny v tomto pořadí: 9. Junioři, 8.
Olinovci, 7. Děvčátka, 6. Tejnecko, 5. Žerocká hospůdka, 4.
Džurdžeráci, 3. Špachtle, 2. loňští vítězové Rečkovci a 1.
skvadra Ládika Kuchty. Ti všichni dostali „hodnotné“ a
chutné ceny a poháry. Zvláštní ceny se udávají tradičně i
těm, kteří nám s turnajem pomáhají. Letos však tato cena
připadla Vlastiku Fronkovi, za nejlepšího golmana,
nasazení a ochotu ukázat všem (hlavně dětem), že se
sportovat dá. My se už nyní těšíme stejně jako letos na
další ročník zpříjemněný tradičním večerním promítáním a
posezením.

Bližší informace o plánovaných akcích najdete včas na plakátech, na webových stránkách městyse a profilech
pořadatelů. Tam najdete i spoustu dalších fotografií z akcí a činností dalších kulturních a vzdělávacích subjektů naší
obce. A jak sami vidíte, máme si z čeho vybírat a to je dobře. Nutno zde za všechny spolky poděkovat úřadu městyse
za finanční podporu a i ostatním mecenášům a dodavatelům všech akcí.
Texty a fotografie na stránce: Miloš Vejražka
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Kamarádům trempské osady Bílý Racek

Pozvánka na příští akce

Kamarádky a kamarádi, je pomalu
jaro a my máme za sebou několik
setkání. Ale to největší nás teprve
čeká. Uskuteční se ve dnech 5. – 8.
září 2019 v Brně – Čebíně, kde si
podají ruce čeští a slovenští
trempové. Touto cestou bych chtěl
poděkovat panu Jiřímu Kučerovi a
panu Malečkovi za skvělá zvadla.
Kamarádi, chraňte naši přírodu, aby
naše děti a vnoučata nenacházely při
procházce jen samé pařezy.

29. 3.
6. 4.
19. 4.
19. 4.
27. 4.
30. 4.
30. 4.
1. 5.
18. 5.
25. 5.
8. 6.
15. 6.
15. 6.

Na stráni tam opuštěná
stála stará sosna.
Když jsem já tam pod ní
ležel, broukala mi do sna
Sama tam dávno stála, vítr
si s ní jen hrál.
Kamaráda snad též měla,
člověk jí ho vzal

Za osady T.O.T Bílý Racek a T. O. Modrá zátoka Šerif Bidlo

Pálení Morany
Velikonoční jarmark v Na Pile
Country Na Pile
Maškarní ples pro dospělé
Mariášový turnaj
Malé Čarodějnice (MŠ)
Pálení Čarodějnic
Prvomájový alegorický průvod
Májové posezení v parku
Zájezd do ZOO Liberec
Traktoriáda
Dětský den v Žerotíně
Potlach u Hladičáku
Text: Miloš Vejražka

Text: Milan Gašpar – Šerif Bidlo

Z historie Panenského Týnce….rok 1919
Od 1. 1. působí v obci nový řídící učitel p. Alois Pechar, učitelé Josef Procházka, Antonín
Procházka, učitelka ručních prací slečna Mil. Sochorová. Lékař obvodní p. MUDr. Otakar
Tichý. Pošta: Vrchní poštmistrová Mil. Macháčková. Fara: vikář p. Jos. Kubáč. Lékárna Mg
Ph p. Kar. Heidler
Obecní přirážky činí na rok 1919 132%, školní 85%, na polního hlídače 18% z daně pozemkové.
Na 4% pokladniční poukázky st. půjčky upsala obec 5000 Kč
27. 4. konána v obci pod protektorátem obecního zastupitelstva slavnost sázení lip svobody.
Na náměstí zasázeny 2 lipky školními dětmi. Při proslovu k občanstvu nastínil důležitost
posvátného tohoto okamžiku a nabádal ku svornosti a bratrské lásce učitel Antonín
Procházka.
5. 7. uspořádána Sokolem za účasti všech místních spolků Husova oslava: průvod se ubíral
s hudbou městečkem na pole za sokolovnou, kdež zažehnuta byla velká hranice, na níž spáleny
zbytky rakouské slávy za velebného zpěvu nadšených účastníků místních i z obcí okolních.
Přednášel Antonín Procházka.
28. 9. uspořádal Sokol v tělocvičně Tryznu padlým osmi členům svým, jimž odhaleny byly
portréty jejich. Vzpomínku padlým věnoval Ant. Procházka.
28. 10. opět v Sokole oslaven státní převrat a učitel Jozef Procházka ocenil roční trvání
naší republiky.
Ohroženému Slovensku na pomoc proti Maďarům vyslány dobrovolné čety sokolské 24. 6.
rukovalo 7 našich dobrovolníků.
21. 7. se konala 1. schůze republikánského obecního zastupitelstva zvoleného na základě
poměrného zastoupení dle vázaných listin. Starostou zvolen p. Jos. Bradáč. 30. 7. zvolena
nová místní školní rada, která bude trvati až do doby, kdy se zvolí rada dle republikánských
zákonů.
15. 8. konala se dražba ovoce z místních sadů. Tyto rozděleny na dílce a draženo do výše
40 Kč za 100 kg odhadnutého ovoce, přičemž majitelé a zahrad a sadaři nemají nároků.
Jelikož není dosti petroleje, byly obecní svítilny sňaty ze zdí a kolů

a uloženy.

Výroční trhy na dobytek se nekonají, nájem z najatého pozemku se neplatí a proto 15. 8.
konala se dražba na kolnu a dřevěné hražení.
5. 10. zrušeno bylo bezplatné propůjčení obecního pole varhaníkovi a změněno na celkové
nájemné 30 Kč ročně.
10. 10. zemřel člen obecního zastupitelstva a bývalý starosta p. V. Heřt, odešed do
neznámých dálav brzy za svou manželkou. Dobromyslný tento občan čistého charakteru, jakých
velmi málo, doprovoděn četným obecenstvem na poslední cestě.
Řetězová pumpa z rybníka u váhy vytažena a uložena, pumpa proti Ševícům nahražena novou.
5 topolů pod splavem a díl neplodných švestek prodány ve veřejné dražbě.
Text: Marie Lukášková
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Sport

Informace úřadu

Kancelář starosty
Bc. Jiří Čížek, starosta
Lenka Slezáková, asistentka starosty
Úřední hodiny:
PO
8:00 – 17:00 hodin
ÚT – ST
8:00 – 15:00 hodin
ČT
zavřeno
PÁ
8:00 – 14:00 hodin
SO, NE
zavřeno
Polední pauza: 11:30 – 12:00 hodin
Telefon:
E-mail:

415694129
starosta@panenskytynec.cz
asistentka@panenskytynec.cz

Stránku připravila: Alena Novotná

Kancelář matriky a účetní
Miluše Slanařová
Úřední hodiny:
PO, ÚT,
8:00 – 11:30 12:00 – 15:00 hod
ST
8:00 – 11:30 12:00 – 17:00 hod
ČT
zavřeno
PÁ
8:00 – 11:30 12:00 – 14:00 hod
SO, NE
zavřeno
Telefon:
415694023
E-mail:
matrika@panenskytynec.cz
Web:
www.panenskytynec.cz
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.

