INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Červen 2019

Slovo starosty

Vážení čtenáři, milí sousedé,
zdravím Vás u druhého letošního vydání našeho zpravodaje. Máme za sebou jaro a blíží se léto a prázdniny. Věřím,
že jste hektické jarní období přečkali a těšíte se na zasloužený odpočinek v podobě dovolené, prázdnin, nebo
pohody na zahradě.

sumu, která odpovídá vybudování
domovních přípojek. Ty budou
z velkébyl dán
části hrazeny obcemi,
Osobně jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi městyse
abychom
co nejméně zatížili
Hlavním úkolem bylo dostát
rozpočty vašich domácností.
předvolebním slibům, což se dle
Rád bych se pozastavil nad údržbou
mého soudu podařilo a určitě není
veřejných prostranství. Velké téma
za
společnosti
je
v období
dlouhodobého
sucha
sekání
trávníků. Znělo by to alibisticky,
kdybych prohlásil: nesekáme, je to
moderní. Tak to ale není. Měli jsme
v období po bouřkách, kdy vše rostlo,
jako o život, personální problémy,
které intenzivně řešíme.
Od
července
bychom
měli
díky
Pro nás na obci, v zastupitelstvu, ve Sdružení pro stavbu kanalizace, nebo
intenzivnímu jednání s úřadem
Mikroregionu Perucko nebylo jaro zrovna klidným obdobím. Podávali jsme
práce, rozhodnutí zastupitelstva
žádosti o dotace, připravovali nové stanovy, řešili, jak se vypořádat s údržbou
vytvořit pracovní místo a také díky
veřejných prostor, nebo opakovali výběrové řízení na dodavatele stavby
brigádníkům vše zvládnout. Děkuji
kanalizace. Ostatně téma kanalizace, nebo údržby veřejných prostor, rezonují
Davidovi Králíčkovi, brigádníkům na
skoro celým naším mikroregionem. Jak už jsem psal v minulém čísle,
hřbitově i dětském hřišti a všem
abychom mohli využít stoprocentní přiznanou dotaci, rozhodli jsme se
ostatním, kteří přiložili ruku k dílu.
zakázku po dohodě se SFŽP přesoutěžit. Nové výběrové řízení je nyní ve
Přeji Vám všem krásné léto.
finální části a jsem před podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o částku přesahující 7 milionů korun, bylo
naše rozhodování jednoznačné. Shodou okolností se jedná o podobnou
Bc. Jiří Čížek, starosta
dále. Co se týká odkanalizování,

Aktuálně
· Stále se můžete přihlásit
k odběru obecních SMS
pomocí červeného
tlačítka v pravém rohu
webových stránek
městyse
· Obdrželi jsme dotace na
vybavení školní jídelny,
na opravu hasičské Tatry
a na vyprošťovací
zařízení pro JSDH
· Za účasti zástupců
stavebního úřadu
proběhla revize
územního plánu – změny
nejsou nutné
· V květnu proběhly zápisy
do mateřské a základní
školy
· Lounská knihovna nám
opět zapůjčila nové
knížky – přijďte si
některou vypůjčit
· Kompostéry jsou ve fázi
probíhajícího výběrového
řízení na dodavatele.

Ze zastupitelstva
Dne 27. března se zastupitelé sešli
na svém druhém zasedání letošního
roku, při kterém byly schváleny
odpisové plány Mateřské a Základní
školy
Panenský
Týnec.
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení
příspěvků pro spolky a sdružení
v Panenském Týnci. Dále zastupitelé
schválili stanovy Mikroregionu
Perucko a jmenovali komisi pro
konkursní řízení na obsazení
pracovního místa ředitele Základní
školy Panenský Týnec.
Na programu třetího zasedání, které
se konalo 17. dubna, bylo především
schválení dodatku s pořadovým č. 2
ke smlouvě o úvěru mezi městysem
a Komerční bankou, a rozpočtová
opatření.
V červnu se zastupitelé sešli hned
dvakrát, a to 20. a 26. června 2019.

Mgr. Jiří Kučera byl na základě řízení
jmenován ředitelem Základní školy
Panenský
Týnec.
Zastupitelé
schvalovali výjimky z počtu žáků ve
třídách
obou
příspěvkových
organizací.
Schválen
byl
střednědobý výhled městyse pro
roky 2020 – 2023. Důležitým bodem
programu
bylo
odsouhlasení
Závěrečného účtu Městyse včetně
zprávy o výsledku z přezkoumání
hospodaření
za
rok
2018.
Odsouhlasena
byla
rovněž
rozpočtová opatření a dodatek č. 3
ke smlouvě uzavřené s Komerční
bankou.
Text: Lenka Slezáková

Budova pošty v majetku městyse
Abychom podpořili setrvání služeb České pošty a také měli například
možnost rozhodovat o vzhledu velké nemovitosti na návsi, rozhodlo
zastupitelstvo o využití předkupního práva, a od společnosti CETIN budovu
za cenu 650 000,- koupit. Po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí a
zaplacení zálohy následovaly nezbytné úpravy pro provoz koncového
zařízení komunikační sítě, které v části budovy zůstává a je ošetřeno
služebností. Smlouva byla podepsána 6. 6. a k předání budovy došlo 18. 6.
Drobnými úpravami bychom chtěli vylepšit vzhled budovy, aby lépe
vzhledově zapadal do rázu naší návsi. Záměrem obce je pronájem prostor
v 1. nadzemním podlaží nejlépe pro zlepšení služeb občanům.
Text: Bc. Jiří Čížek

V II. čtvrtletí 2019 své životní jubileum
slaví:
František Výleta

Městys Panenský Týnec

Jan Mazan

přeje k životnímu výročí

Jaroslav Komberec

hodně zdraví a

Miloslava Forgačová
Jiřina Švajcrová
Vlastimil Zajíc

spokojenosti do dalších
let života.
Text: Miluše Slanařová

V II. čtvrtletí 2019 nás opustili:
Helena Šímová
Dobroslava Ševčíková
Jana Rumlová
Josef Čermák
Městys Panenský Týnec vyjadřuje
upřímnou soustrast všem pozůstalým.
Text: Miluše Slanařová
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JAK TŘÍDÍME? Ve srovnání s podobnými obcemi jsme na tom podobně. Dobří jsme v plastu a ani v papíru to
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neobvyklého.
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KOV
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Prosím o udržování pořádku u kontejnerů.
Chtěli bychom apelovat na všechny občany, aby svůj odpad vynášeli průběžně. Mnoho prostoru v kontejneru lze
získat také sešlapáním PET lahví, rozřezáním kartonů atd. Tímto vás žádáme, abyste udržovali okolo kontejnerů
pořádek. My se pokusíme zajistit, aby nádoby sloužily přednostně občanům městyse.
Text: Bc. Jiří Čížek

Údržba veřejné zeleně
Ještě zpět k sekání. Také si myslím, že je potřeba ponechat prostor pro jiné tvory, než jsou lidé a jejich auta. Nemělo
by to být ale přímo v zastavěné části obce, která by měla být jednotně v mezích možností upravená. Máme prostory
v okolí zahrad, chrámu, nebo místních komunikací, které by mohly být kvetoucími loukami. Nemělo by se ale jednat
o rumiště plné plevelů, vraků aut nebo sutě, ale založené louky. Na téma udržení vody v krajině jsem se zúčastnil
exkurze do Bavorska. Ve městečku Ebrmannstadt měli centrum typicky německy upravené a blízké okolí ponechali
přírodě a sekali dvakrát ročně. To je ale téma na delší diskusi.

Louka u informačního
centra

U radnice

Vstup do centra

Text a foto: Bc. Jiří Čížek
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Získali jsme ocenění
v soutěži
Zlatý erb
Připomenutí
významné
osobnosti

Základní škola má nového ředitele

Dne 21. 3. 2019 proběhlo na slavnostním
Základní škola má s účinností od 1. srpna 2019
S Panenským
Týncem
je spjatoúřadě
hned několik
významných
téměř
patří polní
pilot četař
ceremoniálu
na Krajském
Ústeckého
kraje osobností.
nového Mezi
ředitele.
Nazapomenuté
základě doporučení
konkursní
Antonín
Valeš.
Upozornil
nássoutěže
na něj Pavel
který Vse o historii
letectví
zajímá.
Tématu
se
ujala
komunita
Tejnecko
vyhlášení
krajského
kola
ZlatýLukáš,
erb 2019.
komise o tom rozhodlo zastupitelstvo dne 20.
6.
a Miloš
Vejražka
nám
o
projektu
řekl
několik
slov.
soutěži Zlatý erb se každoročně hodnotí nejlepší
2019. Stal se jím pan Mgr. Jiří Kučera, který na
webové stránky a elektronické služby měst a obcí.
základní škole již několik let vyučuje a v současné
„V Městys
přípravě Panenský
je náš společný
na kompletní
opravu a rekonstrukci dalšího z místních
Týnecprojekt
se umístil
v kategorii
době je i dočasně jmenovaným ředitelem školy. Do
významných pomníků. Tentokrát jde o pomník místního rodáka, polního pilota četaře
“Nejlepší webové stránky obce” na 2. místě a získal
dvoukolového konkursního řízení se přihlásili 3
Antonína Valeše. Ten se dle dostupných informací narodil v Týnci Panenském dne 21. 6.
finanční odměnu 30.000 Kč.
účastníci.
prvním kole
komise složená ze zástupců
1902 v rodině obuvníka v domě s č. p. 129. Byl velkým nadšencem
a Po
cvičencem
v místní
pedagogického
sboru školy, České školní
tělovýchovné jednotě Sokola Panenský Týnec. Po vyučeníměstyse,
se nástrojářem
absolvoval
inspekce
a
Krajského
úřadu
vojenské vzduchoplavecké učiliště v Chebu. Po povýšení byl převelen na vojenské letiště do na základě posouzení
všech
konstatovala, že všichni
Bratislavy – Vajnory k 31. letce, 3. pluku generála MR Štefánika.přihlášek
Zde 16. 12.
1926uchazečů
při cvičném
uchazeči
splnili
dané
podmínky
letu tragicky zahynul. Jeho ostatky byly převezeny zpět do Panenského Týnce, kde se konal a mohou být přizváni
s vojenskými poctami pohřeb. Osobní kondolenci rodině zaslal do
i prezident
2. kola konkursu,
pan T. G. Masaryk.
které probíhalo formou řízeného
ústního pohovoru. Všichni tři uchazeči byli shledáni
vhodnými pro výkon ředitele. Konkursní komise poté
Slovo dalo slovo adoporučila
projekt sezřizovateli
ve spolupráci
s úřadem
začalředitele
rozjíždět.
jmenovat
do funkce
Informace a dokumentaci
dodala
A. Valeše,
si velmi váží
základnínám
školy
panarodina
Kučeru,
který která
se v bodovém
našeho odhodlání. Dále
Ústřední
Archív
AČR,
místní
kronika
a
další.
O dalším
hodnocení umístil na prvním místě. Přejeme mnoho
průběhu budeme přinášet
bližší
informace.
Jakákoli
technická
a
řemeslná
úspěchů v nové funkci.
odborná pomoc velmi vítána.“
Text: Lenka Slezáková

Obnovou pomníku se připojíme k projektu MÍSTA ZBLÍZKA. Získáme tak
Text: Lenka Slezáková, foto: www.zlatyerb.cz
podporu specialistů z různých oborů, kteří mohou pomoci objevovat a
rozvíjet společenský, ekonomický, kulturní, přírodní, architektonický i
historický potenciál naší lokality.

Z Mikroregionu Perucko

Dne 20.
6. 2019
se uskutečnila
zasedacíkterý
místnosti
úřadu
Místa
zblízka
je sociálně
inovačnív projekt,
si klade
za cíl pomáhat aktivním
našeho
městyse
Valná
hromada
mikroregionu.
lidem rozvíjet jejich region a vytvářet komunitu, která Po
umí řešit místní výzvy.
projednání
hlavních
bodů Sokolovsku,
programu Lounsku
týkajících a sePodbořansku. Díky
Projekt
probíhá
na
Ašsku,
Z MIKROREGIONU
hospodaření Tereze
svazkuKonrádové
se diskutovalo
nadcházejících
koordinátorce
jsme seosetkali
s urbanistou, architektem Ivo
Pavlíkem
a geobotanikem
Janem A. Šturmou.
Kromě
obnovy pomníku jsme
sportovních
a kulturních událostech.
Dne 3. srpna
změří
také
řešili
možnosti
vybudování
procházkové
stezky
v
okolí naší obce, nebo
své síly pod taktovkou Smolnice družstva členských obcí
vybudování
maléhrách
botanické
zahrady zaměřené
naškolního
přírodu Džbánu.
při Vesnických
mikroregionu.
Počátkem
roku oslaví žáci základní školy společně s německými
kamarády Mezinárodní den dětí a 7. září Peruc pořádá již
XII. ročník Krajských dožínek Ústeckého kraje, kde se
prezentují drobní řemeslníci, vystavovatelé zemědělské
techniky a prodejci z celého Ústeckého kraje.

Text: Lenka Slezáková
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Z našich škol
Mateřská škola - Začátkem měsíce května se konal zápis nových dětí do mateřské školy. Zapsat se přišlo celkem
dvanáct dětí a všechny byly přijaty. Výhled na další školní rok 2019/2020 je s počtem v každé třídě 25 dětí.
Proto i pro nadcházející rok byla podána žádost o výjimku z počtu dětí. Měsíc květen měl příjemné teploty,
proto jsme intenzivně začali užívat prostory naší krásné zahrady při MŠ. Zaměstnanci městyse nám pravidelně
udržují trávník posekaný, a proto zde děti mohou hrát různé pohybové hry. Děvčata vaří v sudových domečcích,
kluci mohou hrát fotbal. Děti také rády tvoří na pískovišti, využívají nové houpačky nebo obývají přinesené
stany. Dne 23. května 2019 jsme absolvovali celodenní výlet do ZOO v Ústí nad Labem. Počasí se nám i přes
počáteční malou spršku vydařilo. Děti byly spokojené, plné zážitků a zdravě unavené zároveň. Když se vracely
zpět k rodičům, byly jejich batůžky naplněné dobrotami od maminek, zcela vymlsané. Dne 4. června 2019
proběhla v MŠ přednáška pro rodiče nově zapsaných dětí s tématem „jak připravit své dítě na vstup do
mateřské školy.“ Přednáška byla zajímavá a pro mnoho rodičů i motivující. Dne 14. 6. 2019 k nám přijela
návštěva živých kamarádů ze zvířecí říše. Na zvířata jsme se všichni těšili, mohli jsme si na ně i sáhnout a
pohladit si je. Majitel o nich dokázal poutavě povídat. A jako poslední akcí v letošním školním roce bylo 18.
června od 15.00 hodin „Pasování předškoláků na školáky“ Jedná se o hudební pořad s Krejčíkem Honzou,
kterého mají děti rády. Vždy je dokáže pobavit svými humornými písničkami. Poté už nás čeká jen sladké čekání
na prázdniny. Budoucím školákům přejeme šťastný vstup do školy základní a s ostatními zase AHOJ po
prázdninách. Krásné léto všem dětem, ale i dospělým přejí zaměstnanci MŠ Panenský Týnec.
Text: MŠ Panenský Týnec

Základní škola - V posledním květnovém týdnu absolvovali žáci 2. stupně terénní praxi v okolí městečka Sázavy.
Čekalo na ně ubytování ve stanech v kempu, samostatné stravování a poměrně chladné počasí, ale i pěkné 2
dny tepla i koupání v řece. Během pěti dnů jsme navštívili Muzeum sklářského umění, kde si děti nejen
prohlédly expozici českého skla, ale také si vyzkoušely opracování skla pískováním a odnesly si také skleničku s
vlastním zdobením. Dále hrad Český Štemberk a pěší túru do hvězdárny v Ondřejově nebo zahrady Sázavského
kláštera (momentálně v rekonstrukci). Poslední den jsme si také vyzkoušeli služby Českých drah cestou domů
vlakem. Ve středu 22. května vyjela 1. - 3. třída v rámci vyučování na exkurzi do záchranné stanice ptactva a
vodního parku "Čabárna" v Brandýsku u Kladna. V pondělí 17. června byli naši prvňáčci pasovaní na čtenáře.
Museli o tom, že jsou čtenáři a znají nejen písmenka, přesvědčit Knihomolku Jolku, skřítka Zvídálka a hlavně
rytíře Dobroslava. Všichni zkoušky zvládli a stali se čtenáři.

Pasování na čtenáře

V Muzeu sklenářského umění
Text a foto: ZŠ Panenský Týnec
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Ze společenského života
Tak mrazivé měsíce máme za sebou a nyní se již
nějaký čas potíme na polích, zahrádkách a v lepším
případě na plážích koupališť. Někteří plánují
dovolené, ale než se rozjedeme, připomeneme si ve
zkratce vše, co jsme zažili v jarním období. A náš
zpravodaj vás pozve na budoucí připravované akce
v našem městysi. Nutno zde poděkovat všem
spolkům a organizacím, které se o veřejný život
starají, a že toho není málo. Viděli jsme řemesla na
jarmarku v Penzionu, poznávací výlety, sportovní
klání všeho druhu, bavili se v maskách, poslouchali
muziku na potlachu a májovém posezení a udělali i
něco užitečného při údržbě dětského hřiště a
mateřské školky.
Já na tomto místě zmapuji, jako ostatní, činnost
našeho spolku Komunita Tejnecko. Prakticky se
v jarním období zaměřujeme na tradiční scénář a
složení akcí. Postupně, jak šel čas, jsme asistovali
mateřské škole při pálení Morany a Čarodějnice. Ta
se imaginárně za špatného počasí upálila
v útrobách mateřské školy.

Úspěch a veselí slavil maškarní ples pro dospělé a obecní
Čarodějnice. Květen jsme načali retro průvodem při oslavě
prvního máje. Tento měsíc patří dle jména i Májovému
posezení a dechovce Rudy Rytiny. Té předcházela oprava
dětského hřiště. Červen je pro nás plánovací měsíc, takže po
fyzické pomoci školce s vegetací vás pozveme na naše letní a
podzimní akce. Zde chceme poděkovat všem, co nás zásobují a
pomáhají nám.

Májové posezení

Čarodějnice

Maškarní pro dospělé

Text a foto: Miloš Vejražka

Kamarádům trempské osady Bílý Racek
Ahoj kamarádi a kamarádky,
tentokrát bych vám rád ukázal něco z trampské
historie. Tyto časopisy miloval snad každý Tremp. I
my trempové máme svoji hymnu. Jmenuje se Vlajka
a hraje nejen při potlachu, ale i vzpomínkových
akcích.
Úryvek textu trampské hymny:
„Vlajka vzhůru letí, k radosti svých dětí. Hned se
s mraky snoubí, vlát bude zas, až mladý čas opustí
nás.“
Titulní strany časopisu Tramp z roku 1968 a 1969

Za osadu T.O.T. Bílý Racek Šerif Bidlo

Text: Milan Gašpar
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Krásný výlet s dětmi
25. 5. 2019 bylo krásné květnové ráno a my jsme se sešli
společně s našimi dětmi a vnoučaty před kapličkou v Panenském
Týnci a společně očekávali na přistavení autobusu, který jsme si
objednali prostřednictvím naší členky Marty Ohemové u
dopravní firmy jejího manžela. Ve stanovený čas autobus přijel,
pan řidič Václav Kotous otevřel dveře a my jsme se v počtu 22
účastníků „nalodili“ a v dobré náladě jsme se vydali na cestu do
zábavního parku pro děti „MIRAKULUM“ v Milovicích. Myslím,
že všichni účastníci byli překvapeni velkou kulturní úrovní celého
zařízení parku a to hlavně jeho čistotou, nepřeberného množství
atrakcí pro děti, možnostmi občerstvení a posezením pro dětský
doprovod. Určitě je na co vzpomínat a věřím, že to i v dětech
zanechalo hezkou vzpomínku na hezky strávený den ve
společnosti maminek, tatínků, babiček a prababiček. Musíme
také poděkovat i našemu řidiči Vaškovi, který nás svou bravurní
a bezpečnou jízdou dovezl tam i zpět (umí to). Celkově lze říci, že
to byl hezký dárek naší pobočky ČK Panenský Týnec ke dni dětí a
že už se těšíme na nějaké další „příště“.
Za pobočku ČK Panenský Týnec Renata Bártová, předsedkyně
pobočky
Text: Renata Bártová
Z historie Panenského Týnce
Významná výročí
3. dubna 1899 zemřel farář P. Josef Commersi. Jeho život zpracovala Ivana Korousová jako besedu u „kouzelného stolu“.
Uveřejňujeme část týkající se našeho městyse: „Zavzpomínejte na pobyt u nás v Panenském Týnci. V době Vašeho pobytu již
„vybledla jeho sláva“ z doby formanské.“
„Bohužel jsem jeho hospodářskou slávu nezažil, ale nestal se bezvýznamnou vesnicí, zůstal správním střediskem. A ten
bohatý spolkový život! Mohl jsem tu pokračovat ve svých oblíbených činnostech. Společně s MUDr. Tichým jsme v r. 1985
obnovili Spolek divadelních ochotníků. Zvolení jeho 1. předsedou mne velice potěšilo. V Sokole mne zvolili vzdělavatelem.
Spoustu práce jsem měl jako 1. ředitel Občanské záložny, kterou jsem rovněž založil. Byl jsem členem i všech ostatních spolků,
kromě spolku veteránů.“
„Byl jste označován za člověka se sociálním cítěním.
„Ale, prosím vás, nějaké nadace ve prospěch chudých vdov a zamítnutí připravovaných obecních a nízkých chudinských
rozpočtů.“
„Ano i o Vašem nekompromisním postoji existují zápisy.“
„Přece jsem nemohl souhlasit se zřízením výčepu lihovin přímo v prodejnách. Vždyť navíc existoval přísný zákaz. Měl jsem
proto řadu kritiků. Neměl jsem to lehké, zvláště s představenými. Často mě finančně poškozovali.“
„Ale u lidí jste se těšil úctě a vážnosti. O tom nejlépe svědčila jejich účast při důstojném velkolepém pohřbu, jaký dávno před
tím nikdo v širém kraji nepamatoval. Zúčastnili se ho občané a spolky ze všech míst na Lounsku, kde jste působil. Již za 8 let
Vám byl postaven pomník. Při jeho odhalování o Vás promluvil Jindřich Šimon Baar.“
„Opravdu,“ hlesl můj host s velkým dojetím.
„Předstírám, že mi cosi spadlo na zem. Po chvilce zvednu hlavu. Místo proti mně je prázdné. Na stole zůstal nějaký papír
s roztřeseným písmem. Zvědavě čtu: OPATRUJTE SI VÁŠ TÝNEC. JE KRÁSNÝ!
Zajímavá školní výročí
27. 4. 1934 se opět uskutečnila akce mající podnítit stavbu nové školy (v roce 1930 se totiž zástupci 13 okolních obcí postavili
proti návrhu na výstavbu společné měšťanské školy). V komisi v roce 1934 kromě členů místní školské rady, zástupců P. Týnce
a Žerotína byli přítomni zástupci okresních orgánů, zdravotní komisař a majitelé pozemků, neboť již bylo rozhodnuto, že škola
bude stát u silnice do Žerotína. Při prohlídce staré školy bylo zjištěno, že nad vchodem hrozilo prolomení střechy, a bylo
konstatováno, „že používání v tomto stavu ohrožuje nejen zdraví, ale i bezpečnost dítek“. Po prostudování plánů komise
navrhla kromě úprav velikosti učeben posunutí stavby o 3 m směrem k silnici a situování studny co nejdále od žump, protože
podloží je z opuky silně lasovité. Bylo důrazně požadováno, že výměra pozemku nesmí být dále zmenšována, aby mohla být
v budoucnu dostavěna dle plánů 2. část školní budovy. Starosta obce p. V. Šedivý prohlásil, že zahájí jednání s majiteli
pozemků o jejich výkupu. Následovaly však další komplikace, později především s výší výkupní ceny a stavba se opět oddálila.
1959 – škola byla postižena epidemií infekčního zánětu jater, jímž onemocnělo 31 žáků a 2 učitelky
Text: Marie Lukášková
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Sport
Fotbal
V sobotu 13. července od 13 hodin sehraje A mužstvo za účasti mužstev Sokol Klobuky, SK Slavoj Pozdeň a
AFK Svinařov utkání na hřišti v Pozdni. Přijeďte podpořit svůj tým.

Rozlučka žáků

Foto: Alena Novotná

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

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.

