INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Prosinec 2019

Vážení sousedé, milí čtenáři,
V rukou držíte čtvrté letošní vydání zpravodaje a to znamená, že rok 2019 již spěje ke svému konci. Vánoce již
klepou na dveře a chystáme se na konec roku. A na konci roku je zvykem bilancovat.

Slovo starosty

Vzhledem k tomu, že se nám velké projekty naplno rozběhly až na podzim, je to
složitější úkol, protože budování kanalizace a dostavba dálnice zastiňují ostatní činnost.
Přesto mi dovolte drobné ohlédnutí. V uplynulém roce jsme získali dotace z Ústeckého
kraje na pořízení vyprošťovacího zařízení a opravu Tatry pro jednotku hasičů, dále na
vybavení školní jídelny a dovybavení zametacího stroje HAKO. Ve školce jsou vyměněny
Osobně
jsem velmi rád a také si velice vážím toho, že mi jako starostovi městyse byl dán
staré dosluhující kotle za nové úspornější a ve vilce u školy je kompletně zrekonstruován
Hlavním
úkolem bylo dostát
systém vytápění. V základní škole jsou změny vybavení obrovské. Dále běží úpravy
předvolebním
slibům,
což sezhotoviteli
dle
v č.p. 7 za účelem
pronájmu
stavby dálnice. Za velmi důležité považuji
mého
soudu
podařilo
a
určitě
není
pořízení budovy pošty. Jednak je to krok pro udržení České Pošty v Panenském Týnci a
zazároveň jsme získali další prostory, které jsou vhodné k pronájmu. Na druhou stranu
mne mrzí stále se oddalující dokončení stavby prodloužení vodovodu, stav veřejného
osvětlení, chodníků, hustota dopravy. Ta zejména při omezeních na R7 atd. Je pořád co
zlepšovat. Na některých musíme zapracovat s místostarostou a zastupiteli, některé
musí počkat po kanalizaci, jiné ovlivnit nedokážeme. Je ale také na občanech, aby
přispěli ke zlepšení prostředí městyse.
Dne 12. 11. jsme si připomněli 30. let od svatořečení Sv. Anežky České.
Osobnosti, se kterou je historie našeho městyse spjata a ke které se hlásíme. Anežkou
se inspiroval i ve svém přání hejtman našeho kraje pan Bubeníček. Dovolte, abych Vám
jej zprostředkoval.
Svatá Anežka na vitráži v kostele
„Anežčin příběh nás oslovuje, ať se hlásíme k víře či nikoliv. Mladá žena, která měla jako
sv. Mikuláše v Krucenberku
královská dcera od ostatních do detailu rozvržený život, který jako by ani nebyl v jejich
rukách, v něm nalezla vlastní cestu. Dobrou cestu, naplněnou pomocí druhým a prací ve prospěch společnosti. Snažme
se i my být užitečnou součástí společenství lidí, k němuž patříme. Ať už jsou to naši nejbližší, naše rodina, nebo lidé
z našeho města, kraje země. Investujme do nich to nejlepší, co v nás je. Takové úsilí musí přinést dobré plody. Plody, ze
kterých se budou moci radovat všichni. Ač to není vždy snadné, nerezignujme na tento ušlechtilý plán ani tváří v tvář
těžkostem, které život nutně a zcela přirozeně přináší. Snažme se být onou solí pro naše okolí.“
Je to krásné inspirativní přání, se kterým se plně ztotožňuji.
Vážení spoluobčané, jménem svým a všech zaměstnanců úřadu Vám přeji krásné a příjemné prožití vánočních
dále.
Co se
týká odkanalizování,
svátků
v klidu
a spokojenosti společně s našimi blízkými. Přeji nám všem také radostný a veselý Silvestr, úspěšné
vykročení do Nového roku a především zdravý, přátelský a bezpečný rok 2020.
Přeji Vám z celého srdce ty nejkrásnější Vánoce.

Bc. Jiří Čížek, starosta

Aktuálně
·

Na prosincovém
zasedání zastupitelstva
byly schváleny
aktualizace Obecně
závazných vyhlášek
upravujících výběr
místních poplatků.
Vyhlášky jsou
k nahlédnutí na
elektronické úřední
desce

·

V rámci pořízení
kompostérů je u pošty
umístěn další kontejner
na textil

·

Žádáme majitele psů,
aby při venčení po
svých mazlíčcích uklízeli

UPOZORNĚNÍ!!!

V době od 23. 12. 2019
do 31. 12. 2019 bude
Úřad Městyse Panenský
Týnec uzavřen.
Provoz bude obnoven
opět 2. 1. 2020

Ve IV. čtvrtletí 2019 své
životní jubileum
oslavili
Dana Zajícová
Tomáš Srb
Městys Panenský Týnec
přeje k životnímu výročí
hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let života.
Text: Miluše Slanařová

Ze zastupitelstva
Dne 15. října se zastupitelé sešli na svém devátém zasedání, aby mimo jiné
schválili Základní škole podání projektové žádosti o dotaci na modernizaci
učebny chemie a fyziky. Dále byl schválen záměr pronájmu nebytových
prostor v č. p. 7 a 2. Prostory využijí společnosti VHS a Doprastav v rámci
stavby dálnice D7, a to jako kancelářské prostory.
Ve čtvrtek 28. listopadu byly schváleny rozpočty základní a mateřské školy
včetně přidělení příspěvků na provoz obou organizací. Dále byl schválen
střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy pro roky 2020 – 2021.
Dále zastupitelé odsouhlasili přebytkový rozpočet Městyse Panenský Týnec
pro rok 2020 s celkovými příjmy ve výši 9 942 tis. Kč a výdaji 9 470 tis. Kč.
Schválený rozpočet je k nahlédnutí na elektronické úřední desce městyse.
Dále zastupitelé rozhodli o uzavření smlouvy mezi městysem a
Mikroregionem Perucko, jejímž předmětem je předfinancování projektu
„Pořízení kompostérů pro občany Mikroregionu Perucko.“
Text: Lenka Slezáková

Ceny za odpady na rok 2020
Známkový odvoz odpadu – vlastní popelnice
Nádoba 110 l nebo 120 l
1x týdně
Nádoba 110 l nebo 120 l
1x za 14 dní
Nádoba 110 l nebo 120 l
kombinovaný
Nádoba 240 l
1x týdně
Nádoba 240 l
1x za 14 dní
Nádoba 240 l
kombinovaný

2414 Kč
1489 Kč
1952 Kč
3992 Kč
2575 Kč
3284 Kč

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

2549 Kč
1624 Kč
2087 Kč
4241 Kč
2825 Kč
3533 Kč

Pronájem popelnice 60 l: 122 Kč
Pronájem popelnice 120 l: 135 Kč
Pronájem popelnice 240 l: 249 Kč

Pytel o objemu 60 l
Pytel o objemu 120 l

37 Kč
70 Kč

Text: Miluše Slanařová

Použitý kuchyňský olej do odpadu nepatří!
Oleje použité v kuchyních ke smažení obvykle končí v odpadní síti, kde
způsobují nemalé potíže, když postupně ulpívají na stěnách a snižují tak
průchodnost. Použité oleje jsou přitom cennou surovinou, která se po
regeneraci hodí např. pro výrobu biopaliv nebo maziv, případně je mohou
zpracovat také bioplynové stanice.
Od ledna 2020 mají obce povinnost zřídit kontejnery pro sběr kuchyňských
olejů a tuků. V našem městysi bude označený kontejner umístěn u pošty
vedle nádob na tříděný odpad.
Jak použitý olej správně likvidovat?
·
·
·

Použitý olej stačí slévat do PET lahví
Uzavřenou PET lahev vhodit do nádoby na sběr použitého oleje
Použitý olej bude následně ekologicky likvidován svozovou firmou
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AKTUÁLNĚ Z DOSTAVBY R7

· Zhotovitel provedl pokládku asfalových
vrstev na objektu SO 172 - silnice od
Blažeje k zastávce Hořešovice.
· Probíhá sejmutí drnu a ornice u
mimoúrovňové křižovatky Panenský
Týnec SO 801.
· Od 20. 12. do 6. 1. bude stavba
zakonzervována a zabezpečena.
Text: Bc. Jiří Čížek

Jak týnečtí občané stavěli císařskou
silnici
V roce
1752
císařovna
Marie
rozhodla, že bude stavět silnice.

Terezie

Místo prastaré zemské stezky a středověké
obchodní cesty z Prahy do Lipska tu má být
nová císařská silnice, pohodlná, široká a
rovná, jako když forman bičem švihne.
Otázku pracovních sil vyřešila císařovna
jednoduše. Ke stavbě, k opravám a dalšímu
udržování silnice byla uložena pracovní a
potahová robota všem městům a vesnicím
ležícím do vzdálenosti 11/2 míle na obě
strany od projektované trasy. Každému
poddanému bylo předepsáno 8 robotních dní
ročně.(1 míle= 7586 m)
Vrchnosti zodpovídaly za plnění povinností
svých poddaných i za spravedlivý rozpis
pracovních úkolů.
Splnila-li obec stanovený úkol, měla se
nadále starat jen o údržbu svého úseku.

Vizualizace mimoúrovňové křižovatky.
Foto: ŘSD

Text: Marie Lukášková

KANALIZACE
Po počátečních potížích, kdy byla nutná změna stavebních prací
spočívající v použití jiného způsobu pažení, pokračuje stavba ČOV i
budování nátoku propojení obou obcí. Provedení pažení jiným, vzhledem
ke zjištěným skutečnostem vhodnějším způsobem, je nákladnější. Proto
je nutné podniknout další kroky pro zajištění financování projektu. Za
sdružení obcí jsem podal žádost o podporu z Vodohospodářského fondu
kraje, jednáme s bankou i Státním fondem životního prostředí. Informace
o harmonogramu budování jednotlivých stok včetně situace naleznete
brzy na webových stránkách:
https://www.panenskytynec.cz/dso-p-tynec-a-zerotin

Stomatolog v Týnci končí svou praxi
Z rodinných důvodů ukončuje poskytování svých
zdravotních služeb v Panenském Týnci zubní lékař
pan MUDr. Milan Dřevo.
Pan zubař bude ordinovat ještě v prvním čtvrtletí
roku 2020 a to vždy v pátek.
Chtěli bychom touto cestou panu zubaři poděkovat
za dlouholetou péči o naše občany.
Text: Lenka Slezáková
Text a foto: Bc. Jiří Čížek
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Uběhlo 30 let od svatořečení svaté Anežky České
Anežka Přemyslovna, též
Anežka Česká, nejmladší
dcera krále Přemysla
Otakara I., byla za své
milosrdenství už za života
označována
lidmi
za
svatou.
Proces
její
kanonizace začal již v
polovině 14. 14.
století,století,
dokončen byl až o více než
650 let později. Anežka se 12. listopadu 1989
stala první českou světicí od roku 1720, kdy byl
kanonizován Jan Nepomucký. Anežčiny ostatky
se i přes rozsáhlá archeologická pátrání
nepodařilo objevit. Podle jedné z legend tehdy
bude v Čechách dobře, až bude Anežka Česká
prohlášena za svatou. Obdobná legenda se váže
i k nalezení ostatků.

V Mytologické
chodbě
Valdštejnského paláce je
připravena výstava, která
návštěvníkům představuje
zajímavosti
o
životě
královské dcery a patronky
země, ale také její odkaz
jako světice, která se
v průběhu svého života
stala významnou duchovní
osobností. O její kanonizaci
usilovala už česká královna
Eliška Přemyslovna.
Expozici
připravily
Historický ústav Akademie
věd ČR a Kancelář Senátu.
Veřejnost ji může navštívit až do 5. ledna 2020. Od listopadu
bude výstava otevřena vždy první víkend v měsíci a o státních
svátcích od 10.00 do 16.00. Vstup je zdarma.

Z Mikroregionu Perucko
20. 09. 2019 – Společný Světový den dětí.
Realizace projektu se ujal Městys a Základní škola
Panenský Týnec. Z německé partnerské obce Leubsdorf
přijel plně obsazený velký autobus a z české strany se
zúčastnily svým zastoupením všechny další základní školy
z území Mikroregionu Perucko, tj. ještě Peruc, Černčice a
Koštice. Po pěkném v areálu kláštera, následovalo
zahájení před základní školou, kde předvedly české děti
své vystoupení, v němž zazpívaly německy, a němečtí
kamarádi oplatili zpěvem v češtině, což navodilo ihned
přátelskou atmosféru a další programové body ji dále
umocňovaly. Dynamický program měl pro děti zajímavé a
poučné téma: Třídíme odpad a chráníme tak životní
prostředí.
Plán akcí pro rok 2020
16. května 2020 – Přeshraniční setkání občanů +
slavnost 15 let partnerství
30. května 2020 – Turnaj v kopané o Letnicích v
Leubsdorfu

26. července 2020 – Střelecká a mostní slavnost v
Hohenfichte.
01. nebo 08. srpna – Vesnická olympiáda
12. září 2020 – Krajské dožínky v Peruci.
18. září – Světový den dětí v Leubsdorfu.
30. listopadu 2020 – Závěrečné setkání roku s
připomínkou 15. výročí podpisu partnerské
smlouvy v Leubsdorfu.

Na jednom ze stanovišť si soutěžní týmy vyzkoušely poskytnutí
první pomoci

30. 11. 2019 – Přeshraniční setkání občanů v
Leubsdorfu.
Akce probíhala v duchu zahájení adventu. Úvodní část ve
zrenovovaném spolkovém domě obecní části
Hohenfichte s adventním programem byla velmi srdečná
a pyramida se skutečnými obyvateli obce moc hezká a
obdivuhodná. Prohlídka firmy Wendt a Kühn v obci
Grünhainichen pak motivující a poučná a od 15 hodin
Pyramidová slavnost v Leubsdorfu s návštěvou ve škole a
v kostele pěkný den dovršila. Krásná akce u našich přátel
v Krušnohoří, které má právem přívlastek Vánoční země,
se velmi líbila a všechny účastníky i vánočně naladila.
Text: Lenka Slezáková, foto: ZŠ P. Týnec
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Z našich škol
Nová interaktivní učebna dokončena

Mikuláš ve škole

Díky financování z evropských peněz můžeme plně
využívat novou interaktivní učebnu se Smart tabuli a 24
počítači pro žáky. Učebna je připravena k využití napříč
všemi ročníky, nejen k práci s interaktivní tabulí, ale také
bohatou škálou výukových programů na počítačích.
Modernizace techniky a navýšení počtu jednotlivých
pracovních míst pro žáky byla opravdu zapotřebí.

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 nás jako každý rok navštívil
Mikuláš, dva čerti i andílci v podobě našich
deváťáků, kteří potěšili i děti ve školce. Letos
Mikuláš donesl úplně zdravou nadílku - mandarinky
a banány.

Text a foto: ZŠ Panenský Týnec

Text a foto ZŠ Panenský Týnec

Z Mateřské školy
Počátkem měsíce září 2019 se mateřská škola opět naplnila
dětmi na své maximum. Hned v říjnu si děti mohly pozvat rodiče
do tvořivé dílničky a společně si z přírodnin vyrobit podzimního
skřítka. Také navštívily divadlo Vrchlického v Lounech, s
programem oblíbeného Krejčíka Honzy. V listopadu opět děti
začaly navštěvovat tělocvičnu ve zdejší základní škole, aby si s
bývalými kamarády mohly zacvičit. V tuto dobu do mateřské
školy zavítalo plno divadelních představení. Koncem měsíce
listopadu se děti připravovaly na setkání se svými nejbližšími v
adventním čase, které se uskutečnilo dne 3. 12. 2019. Krátkým

Text a foto:Miloš Vejražka

programem děti ukázaly něco málo z toho, co se
od září naučily. Poté ještě děti čekala návštěva
čertů, Mikuláše a anděla a nadílka u vánočního
stromečku. A pak už všichni hurá na vánoční
prázdniny a těšení se na Ježíška.
Krásné a klidné Vánoce, hodně zdraví a plněných
přání v novém roce 2020 přejí děti a zaměstnanci
Mateřské školy Panenský Týnec
Text a foto: MŠ Panenský Týnec
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Ze společenského života
Podzim a vlastně celý rok máme za sebou. Žně
nebyly jen houbové, ale v našem městysi i tradičně
společenské. Je důležité oprostit se od všech
starostí a občas takzvaně „vypnout“ a pobavit se se
sousedy na akcích, které pro nás přichystaly spolky
a organizace. A že je na výběr. Takže než
„zapadneme“ sněhem, začneme plánovat nový rok
a sedneme si k vánoční tabuli, pojďme si společně
připomenout společenské akce, které se během
podzimu udály.

Guláše již po páté
V sobotu 28. 9. se uskutečnil již 5. ročník naší gulášparády. Ten byl letos spojen s dětskou drakiádou.
Počasí se umoudřilo doslova v hodině dvanácté, a
tak se soutěžní týmy, jejichž počet každoročně
narůstá, mohly pod dozorem fotografů a porotkyň
vrhnout na vaření. A zatím co se vzduchem
prolínaly vůně gulášů, po obloze se rozlétli draci
všech barev a velikostí. Po dovaření přišlo na řadu
hodnocení. Cenu pořadatele za originalitu získal
tým Severní pól. U poroty i ochutnavačů z lidu
jednoznačně zvítězil CVAK tým. Odpoledne se děti
mohly vydovádět na skákacím hradu či v hasičské
pěně. Věříme, že si všichni zúčastnění celý den užili
a již nyní se těší další ročníky této vydařené akce.

Dorazil k nám Mikuláš
Pátý prosinec se pojí s úmrtím svatého Mikuláše. Svatý
Mikuláš byl hodný člověk, který dle legendy vzkřísil tři děti,
které zlý hostinský zavraždil. Byl také velice milosrdný a dle
dalších legend rozdával peníze a dárky lidem, kteří to
potřebovali. Podobně to zůstalo až dodnes, kdy se v tento
předvánoční čas vydává Mikuláš společně s čerty a andělem
potěšit hodné děti a ty zlobivé alespoň trochu potrestat a
pokusit se je napravit. U nás v městysi tomu ani letos
nemohlo být jinak, a tak se již tradičně několik dobrovolníků
vydalo v převlecích udělat radost našim nejmenším. Anděl
rozdával nějaké dobroty a čerti si trochu zastrašili. Mikuláš
přečetl každému jeho hříchy a na oplátku s celým svým
týmem požadoval nějakou pěknou básničku či písničku.
Nakonec každého odměnili balíčky plnými dobrůtek a
v některých případech i uhlí.

Text: Lenka Slezáková, foto: Miloš Vejražka

Navštívily nás Barbory

Text: Miloš Vejražka, Lenka Slezáková,
foto: Miloš Vejražka

Jedna pověst říká, že Barborky jsou předvánoční bytosti,
které se objevovaly v předvečer 3. prosince na zemi. Byly to
ženy zahalené v bílých šatech, které rozdávaly hodným
dětem dárky a cukrovinky ve tvaru srdíčka a nehodné
vyšlehaly.
V našem městysi vyrazily Barborky na svoji cestu po
domácnostech ve složení Anička Čížková, Lucka Šebková a
Bára Svobodová.
Text Lenka Slezáková
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Poohlédnutí za naší činností pobočky ČČK v roce 2019.
V roce 2019 se naše pobočka ČČK Panenský Týnec
opětovně zaměřila na řadu aktivit s cílem obohatit
kulturní a společenský život v naší obci. Náš zájem je, aby
naše akce byly vnímány jako akce pro všechny, kteří se
chtějí spolu pobavit, poveselit a zažít hezký zážitek, a aby
bylo na co vzpomínat a hlavně se na něco těšit. Jednou
z takových akcí je i už naše vyhlášené ŠTRÚDLOBRANÍ,
které bylo letos 12. 10. 2019 obsazeno 11 soutěžícími s 11
šiškami této dobroty. Řada různých chutí je určitě
klíčovým problémem pro porotce, protože vybrat ten
pravý a nejchutnější, dá zabrat. Letos zvítězil slaný a
chuťově neopakovatelný štrúdl vyrobený v naší obci a to
Janou PELCMANOVOU, která se vždy řadí mezi favority
této oblíbené soutěže. Tímto samozřejmě nechci nikterak
snižovat chutě ostatních výrobků, byly výborné všechny.
Další, již tradiční akcí, kterou osobně považuji za tu
nejdůležitější, bylo dne 24. 10. 2019 opětovné setkání
našich členek s našimi seniory a to na společném
přátelském posezení doplněném hudební produkcí a
malým občerstvením. Tancovalo se, soutěžilo se a všem
42 zúčastněním bylo dobře, protože se domů nikomu
moc nechtělo. Je moc dobře, že naši senioři jsou ještě plni
elánu a že se přijdou pobavit. Přejeme všem pevné zdraví

elánu, a že se přijdou pobavit. Přejeme všem pevné
zdraví a dobrou náladu.
13. 11. 2019 hurá autobusem firmy Miroslava
Ohema do Prahy na divadelní představení „BEZ
PŘEDSUDKU“. Naše pozvání tentokrát přijalo 29 osob.
Divadlo se líbilo. Škoda, že nějaké vstupenky byly
nevyužity a více méně propadly. Budeme muset pro
příště zvážit zakoupení menšího počtu vstupenek.
7. 12. 2019 jsme uspořádali zájezd do Německa
(ANNABERG) zaměřený na návštěvu vánočních trhů.
Chtěli jsme se rozloučit s letošním kulturním rokem
hezkou vzpomínkou na vánoční advent u našich
německých sousedů, kteří svou vánoční výzdobou a
celkovou vánoční atmosférou dovedou nadchnout.
Všem spoluobčanům, příznivcům a členům pobočky
ČČK Panenský Týnec přeji krásné Vánoce a hodně
osobní pohody do roku 2020.
Předsedkyně pobočky ČČK Panenský Týnec
Renata Bártová
Text: Renata Bártová

Kamarádům trempské osady Bílý Racek
Ahoj kamarádky a kamarádi, za osady T.O.T. Bílý Racek a Modrá zátoka
přejeme všem hodně zdraví, štěstí a lásky v roce 2020. S blížícím se koncem
roku jsme zavzpomínali na akce, na kterých jsme se setkali se svými
kamarády. Rádi bychom zde na těchto místech poděkovali panu starostovi a
zastupitelstvu, panu řediteli Základní školy Jiřímu Kučerovi, dále Pepíkovi
Kosovi, Jiřímu Jánskému a jeho přítelkyni Lence, Janě a Pavlovi Baronovým,
Zdeňce a Mirkovi Brychtovým, Marcele a Tomášovi Andreskovým, kteří se
zúčastnili všech našich akcí.
Příští rok máme v plánu hned několik akcí, mezi ty stěžejní patří potlach
Dukla Širava na východním Slovensku a Slovensko-český potlach, který se
uskuteční v Dubové při Modrej. Zájemci se mohou informovat u Kamaráda
Bidláčka.
Za obě osady Šerif Bidláček

Pozvánka na příští akce
11. 1. 2020 Myslivecký ples
8. 2. 2020 Líný florbal
22. 2. 2020 Sokolský ples
Dětský karneval
20. 3. 2020 Ples ZŠ

Text: Milan Gašpar – Šerif Bidlo

Pohádkově strašidelná stezka
V sobotu 26. 10. se uskutečnil další ročník pohádkově
strašidelné stezky. Více jak 170 dětí s lampiony se
vydalo vstříc dobrodružství. Na cestě plné
nadpřirozených či pohádkových bytostí se mohli naši
nejmenší potkat s princeznami, vodníky, Karkulkou a
vlkem, ježibabou z perníkové chaloupky či se
Sněhurkou a trpaslíky. Na všechny odvážné pak čekali
ještě čerti, vlkodlak nebo hejkal. Nakonec všichni ve
zdraví došli až do sokolovny, tam si vybrali zasloužené
odměny a vydováděli se při diskotéce. Tímto
děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na příští rok.
Text: Lenka Slezáková: foto: Miloš Vejražka
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Vánoční luštění

Kuličky rafaelo – recept, který zvládnou i děti
Na recept vám stačí:
· 1 salko (kondenzované mléko v plechovce),
· 200 g strouhaného kokosu
· balíček celých mandlí.
Smíchejte salko s kokosem a vytvarujte těsto a nechejte ho
v ledničce ztuhnout. Mezitím spařte mandle a oloupejte. Až
hmota získá správnou konzistenci, vytvořte kuličky, které
obalte v mletém kokosu. Rafaelo vydrží teoreticky i dva
měsíce, prakticky se po něm zapráší ještě dřív, než skončí
vánoční svátky.
Text: Lenka Slezáková

betlém, cesmína, cukroví, dar, fleutýn (určitě
všichni znáte tohoto šlechtěného výra), jmelí,
kapr, koleda, med, mír, oblak, opus, ozdoba,
papír, perník, purpura, řetěz, strom, svíčka,
vůně

Informace úřadu
Kancelář starosty
Bc. Jiří Čížek, starosta
Lenka Slezáková, asistentka starosty

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

Polední pauza: 11:30 – 12:00 hodin

Telefon:
E-mail:

415694023
matrika@panenskytynec.cz

Telefon:
E-mail:

Web:

www.panenskytynec.cz

Úřední hodiny:
PO
ÚT – ČT
PÁ
SO, NE

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

415694129
starosta@panenskytynec.cz

12:00 – 15:00 hod
12:00 – 17:00 hod
12:00 – 14:00 hod

Vaše názory a příspěvky zasílejte na asistentka@panenskytynec.cz nebo zanechte na Úřadě městyse.
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