INFORMAČNÍ LIST ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC
Pro občany městyse výtisk zdarma

Červenec 2020

Vážení čtenáři, milí sousedé,
dostává se Vám do rukou prázdninové číslo našeho zpravodaje, ve kterém obvykle přinášíme informace o tom, co se
na jaře podařilo, jaké byly Velikonoce, co děti ve škole a školce. Letošní jaro bylo ale jiné. Na všechny z nás dopadla
opatření související s vyhlášeným nouzovým stavem a dalšími opatřeními, která měla minimalizovat riziko
přenosu koronaviru. Firmy, instituce i školy omezily svůj provoz nebo jej uzpůsobily tak, aby snížily kontakt mezi
jednotlivými pracovníky. Na čas se úplně zastavil veřejný život. Na druhou stranu se lidé zapojili do pomoci ostatním.
Ženy z ČČK, ale i ostatní začali spontánně šít roušky nejen pro své příbuzné a známé, ale také pro další, kteří neměli
možnost si je jinak opatřit. Za to jim patří obrovské poděkování a uznání. Mé poděkování patří také těm, kteří zajistili
i v této složité době základní potřeby. Tedy kolegyním z úřadu, zastupitelům, kolektivu obchodu, panu doktorovi,
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Slovo starosty

Hlavním úkolem bylo dostát
předvolebním
slibům,
cožbude
se dle
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neníke snížení daňových příjmů. Také kraj
městyse. Podle předpokladů dojde
zavýrazně snížil nebo úplně zastavil podporu prostřednictvím dotací. To,
jak se bude situace vyvíjet, zatím nevíme. Nelze se připravit na
všechny varianty, přesto musíme být na ty krajní nachystáni a
na danou situaci reagovat. Stavby, které v našem a žerotínském
katastru právě probíhají, jsou jako noc a den. Zatímco stavba dálnice
roste rychlým tempem a troufám si tvrdit, že až na malé výjimky, bez
problému, tak o kanalizaci to bohužel říci nemohu. V současné době
řešíme se zhotovitelem technické záležitosti ohledně dokumentace,
harmonogram atd. Za tímto účelem máme vytvořenu pracovní skupinu.
Její jednání 13. 7. by mělo přinést rozhodnutí o pokračování stavby.
Vzhledem k obsahu připomínek zhotovitele se však nedomnívám, že by
bylo nutné zastavovat stavbu, když je možné provádět práce na úsecích
díla, u nichž žádné výhrady nejsou, například ČOV. S ohledem na
stanovené termíny, čerpání prostředků SFŽP i Ústeckého kraje i čerpání
úvěru, není taková časová prodleva dobrá. Naší povinností je
postupovat v celé věci s péčí řádného hospodáře a případně uplatňovat
a vymáhat veškerá práva, která našemu sdružení náleží.
Abychom nekončili nevesele, dovolte mi, abych Vás v závěru pozval na
celou řadu kulturních a sportovních akcí, o kterých se více dozvíte na
dalších stranách zpravodaje.
dále. Co se týká odkanalizování,
Chtěl bych popřát nejen dětem a učitelům příjemné prožití prázdnin, ale
všem občanům našeho městyse příjemně prožité normální hezké léto.

Bc. Jiří Čížek, starosta

Aktuálně
·

Kanalizace: jednání pracovní
skupiny proběhne v pondělí
13. 7. 2020

·

V uplynulých dnech bylo
vyčištěno koryto potoka pod
topoly

·

26. 7. 2020 vystoupí
v chrámu kytaristka Jana
Novotná

·

6. ročník „gulášparády“ se
uskuteční 29. 8. 2020

Poděkování ze samoobsluhy
Vážení zákazníci, rádi bychom
vám všem poděkovali za
zodpovědný
přístup
při
dodržování
hygienických
opatření spojených šířením
nákazy Covid-19. Děkujeme
našim zaměstnancům za obětavý
přístup při plnění náročných
hygienických
opatření
a
zvláštních norem a zástupcům
městyse
Panenský
Týnec
děkujeme
za
pomoc
se
zajištěním
hygienických
prostředků.
Za Talpa Market
Josef a Margita Talpovi

Ve II. čtvrtletí 2020 své
životní jubileum slaví
Miloslav Korous
Marcela Lukšíková
Margita Talpová
Vladimír Pešula st.
Vladimír Pešula ml.
Tomáš Vott
Lenka Výletová
Městys Panenský Týnec
přeje k životnímu výročí
hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let života.
Text: Miluše Slanařová

(Na oslavence jsme s osobním
blahopřáním nezapomněli,
z důvodu přijatých opatření budou
balíčky k výročím předány
dodatečně – J. Čížek)

Ze zastupitelstva
Třetí zasedání zastupitelstva městyse se uskutečnilo dne 27. dubna 2020.
Zastupitelé odsouhlasili budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce. Jednalo se o přeložku sítí u čerpací stanice. Dále
došlo ke schválení rozdělení příspěvků na spolkovou činnost v městysi,
hospodářských výsledků a odpisových plánů příspěvkových organizací, či
rozpočtových opatření.
Na programu 4. zasedání dne 30. června byly schváleny výjimky z počtu žáků
ve třídách základní a mateřské školy, účetní závěrky příspěvkových organizací
a městyse. Dále byl schválen závěrečný účet městyse za rok 2019 vč. Zprávy
z přezkoumání hospodaření s výsledkem bez chyb a nedostatků. V dalších
bodech zastupitelé odsouhlasili přijetí úvěru pro Základní školu na
předfinancování projektu „Modernizace učebny přírodních věd“ a peněžitý
dar na provoz lékařské pohotovostní služby v Lounech.
Text: Lenka Slezáková

Odpady v Panenském Týnci
V Panenském Týnci jsou dvě stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad.
Vedle klasických kontejnerů na plasty, papír a sklo jsou tam také umístěny
nádoby na nápojové kartony a kovy. Použité KUCHYŇSKÉ tuky a oleje je
možno odkládat v uzavřených plastových lahvích do kontejneru na stanovišti
u pošty, tam jsou také umístěny kontejnery na textil.
K prevenci vzniku bioodpadu byly pro zájemce pořízeny kompostéry.
Nadbytečný nebo objemný bioodpad je možné odkládat do kontejneru
(momentálně pod parkem u chrámu).
Elektroodpad vybíráme po domluvě celý rok a před vstupem do úřadu je
nádoba na drobné elektro.
Městys zajišťuje dvakrát ročně (jaro/podzim) sběr a svoz objemného odpadu
a nebezpečného odpadu.
Podle mého názoru to není ze strany městyse málo.
Základní povinností občanů daná zákonem a vyhláškou obce je odpady třídit
a odkládat odpad pouze do nádob a kontejnerů k tomu určených.
Třídění odpadů se pro mnoho domácností stalo samozřejmostí, což je dobře.
Domácí třídění odpadu je ale pouze začátek, dalším krokem je správné
roztřídění do sběrných nádob. „Hnízda“ na tříděný odpad v naší obci mají
omezený otvor a kapacitu. Některé objemnější tříděné odpady je nutno před
vhozením do hnízda trochu „zpracovat“ (např. sešlápnout plastové lahve,
rozřezat papírové krabice).
TŘÍDĚNÝ ODPAD ODLOŽENÝ VEDLE SBĚRNÝCH NÁDOB JE ČERNÁ SKLÁDKA
A NENÍ DOBROU VIZITKOU MĚSTYSE I JEHO OBYVATEL.
Vzhledem k tomu, že dochází také k poškozování kontejnerů na textil,
rozhodli jsme se sběrná místa monitorovat. Sledování sběrných míst snad
také pomůže částečně vyřešit přespolní nepořádníky.
Děkuji všem, a věřím, že je to většina z vás, kteří nakládají s odpadem
zodpovědně.
TERMÍN SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPČNÉHO ODPADU JE:

31. 10. 2020
Text: Bc. Jiří Čížek
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Ohřecká Osmička
Novinkou turistické sezóny 2020, kterou připravila Destinační agentura Dolní Poohří, je seriál běžeckých akcí Ohřecká
Osmička. Osmidílný seriál sportovně-turistických akcí pro širokou veřejnost odstartoval v červnu na Podbořansku.
Trasy v délkách od 5 do 8 kilometrů jsou svou nenáročností určeny rekreačních běžcům či chodcům s nordic walking
holemi. Trasu ale bude možné projít též pěšky nebo projet s dětmi na kole. Více informací naleznete na adrese:
www.dolnipoohri.cz/ohrecka-osmicka/. Běh v okolí Panenského Týnce se uskuteční v neděli 12. července. Start i cíl
bude na nádvoří Chrámu v Panenském Týnci, odkud vyrazíte směr Žerotín. Tam se dáte směrem k torzu hradu a
rybníku, po jehož hrázi pomalu přejdete do lesa. Poté klikatou lesní cestou pokračujete kolem skalních soch až na
Vyhlídku (bod na mapě č. 2). Následovat bude seběh, výběh a jste téměř v cíli 6,9 km dlouhé trasy.

Text: Agentura Dolní Poohří

Informace ze stavby D7

Jak se stavěla císařská silnice (pokračování z prosincového vydání)

Na stavbě dálnice začala demolice starého
mostu u hřbitova. Pro přístup na hřbitov je
možné využít provizorní cestu od mostu na
Žerotín, nebo cestu přes Hříškov. V žádném
případě nevstupujte na stavbu, je to
nebezpečné.

Stavbyvedoucí přísně dohlížel na kvalitu díla. Nedbalé dílo tvořené
nekvalitním materiálem dal okamžitě rozházet a postavit znovu.
Zjistilo-li se, že dílo bylo pokaženo pro chybné příkazy z úředníkovy
viny, byl mu náklad za opravu předepsán k náhradě. Nemohl-li škodu
zaplatit z vlastní kapsy, musela ji uhradit vrchnost, neboť měla na
stavbu vysílat úředníky zkušené a organizačně zdatné. Z robotní
povinnosti byly vyňaty práce obtížné, jako trhání skal, stavby mostů,
vysušování bažin.
Práce stanovené pro rok 1753 bylo nutno časově rozdělit, aby se
předešlo nežádoucímu spěchu. Potřebné nářadí, tyče, motyky,
kladiva, káry si pořizovaly obce samy. Ovšemže se na tak veliké stavbě
také kradlo. „Bude-li někdo přistižen, že na vytyčených silničních
trasách vytrhává a krade kolíky, čímž by mohlo dojít při stavbě
k omylům, bude pracovat na silnici jen o vodě a o chlebu“, zněla
výhružka z 23. 6. 1753. K omylům při stavbě nedošlo a císařská silnice
sloužila 230 let. Budete-li dnes při výstavbě dálnice vidět různé bagry,
nákladní auta a další stroje, vzpomeňte si na soužení, které zde při
lopotné výstavbě silnice prožívali naši předci.
Text: Marie Lukášková

Text a foto: Jiří Čížek
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JSDH Panenský Týnec
Týnečtí hasiči v jarním období vyjížděli k několika
dopravním nehodám a technickým pomocím. Po tři
dny se střídali u požáru velké skládky komunálního
odpadu v obci Čížkovice. Dostavili se i s policií a HZS ČR
k Hladičáku k velkému úhynu ryb. I když není rybník
celý náš, chraňme si své okolí se vším všudy. Děkujeme
všem, kteří dobrovolně pomáhali.

Navrácení věžních hodin
Před několika dny byla dokončena oprava kostelních
hodin. Opravu provedl pan Jaroslav Efler z Teplic. Hodiny
musely být celkově rozebrány, vyčištěny a opraveny. To
nelze provádět na místě ve věži. Proto je firma
rozmontovala a odvezla na své pracoviště. Nyní jsou již
hodiny opět v kostele, kde bude provedena jejich
instalace.

Z programu na podporu jednotek dobrovolných hasičů
byla městysi na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 22. června 2020 přidělena
dotace v celkové výši 100 000,- Kč na opravu hasičské
tatry. Ústecký kraj dále daroval naší jednotce dýchací
přístroj Dräger PSS 4000 v celkové hodnotě 156.996 Kč
Text: M. Vejražka, L. Slezáková, foto: M. Vejražka

Text: L. Slezáková, foto: J. Čížek

Anděl Strážný hlídá bezpečí a zdraví 24 hodin denně
Informace pro osaměle žijící seniory i jejich děti

Jak umožnit a zpříjemnit život seniorů co nejdéle ve známém, tedy domácím prostředí? Když jsou dva,
mohou si pomoci, horší je situace seniorů osamělých. Přijde krizová situace – zhoršení zdravotního stavu,
dezorientace, fyzické napadení na ulici apod. Jednou z nejobávanějších situací u seniorů bývá pád,
následná bezmoc, někdy i bolest. Minimálně jednou ročně jich upadne 30%a s věkem riziko stoupá.
Nabízíme jednoduchý a moderní způsob ochrany zdraví a bezpečí – tísňovou péči.
1. Klient nosí na ruce monitorovací zařízení, které je napojeno na dispečink Anděla Strážného.
2. Při stisknutí SOS tlačítka (v případě pádu automaticky) zařízení lokalizuje polohu systémem GPS a
spojí se s dispečinkem, který vyhodnotí situaci a vyšle na místo potřebnou pomoc – kontaktní
osobu, výjezdovou službu, záchrannou službu nebo hasiče či policii.
3. Nezbytnou pomoc tedy dokážeme zajistit okamžitě a kdekoli.
Monitorovací zařízení s detekcí pádu zapůjčujeme jako jediní v ČR bezplatně.
Chcete vyzkoušet službu tísňové péče na jeden měsíc zdarma?
Volejte 771 136 415 nebo pište na socialnipracovnik4@andelstrazny.eu.
Více informací najdete také na www.andelstrazny.eu
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Ze společenského života
Všemi očekávané jaro a s ním spojené aktivity nám byly zamořeny virem a omezeními, ale i tady na kulturním místě
poděkujeme za zvládnutí celé této naší zkoušky. Sice nám vypadly z kalendářů klasické jarní akce pořádané všemi
spolky, ale i tak se v Tejnici nezahálelo. Nevidíme vše, co jsme všichni stihli udělat a opravit doma na zahrádkách a
obydlích, ale něco málo z údržby obce zmínit a ukázat můžeme. Tak vnímáme (mimo megastaveb) opravy osvětlení,
prořezané stromy od hřbitova, přes hlavní ulici, kolem školy až k sokolovně. Zde jsme mohli pokochat mezipřistáním
čapího páru. U hřbitova bych se pozastavil u věčného problému – studny. I zde proběhla oprava čerpacího zařízení,
ale věřte, že větší problém je příroda. I po několikátém měření i s odbornou firmou jsme se nedostali na vodní sloupec
větší než 30 cm. Přírodu musíme respektovat a i proto déle pumpovat, což chápeme jako zásadní problém u starších
občanů. Snad i toto se nám podaří brzy odstranit. Mezi nezrušené akce komunity Tejnecko patřil jarní úklid obce a
okolí, kde se nám podařilo sebrat a vytřídit ke třem metrákům odpadků. Zdaleka ne vše a už vůbec ne na delší čas.
Bohužel člověk dokáže velké věci, ale i udělat velký a sobecký nepořádek. Tatáž zmíněná parta se postarala o stavbu
nových lavic v parku a o nátěry a opravy dřevěných prvků dětského hřiště, posezení a oplocení. Tím naše činnost
neskončila a první kulturní vlaštovka byla v parku, u Májového posezení a tonů lidovek s Rudou Rytinou. Ta se bude
opakovat o dalších nedělích a tím se dostaneme všichni k dalším plánovaným akcím našich spolků. O těch se dozvíte
na webu obce a plakátech na známých místech. Sokolíci se sice nemohou činit na sportovištích, za to pro nás všechny
vlastními i dobrovolnými silami rekonstruují a modernizují sociální zařízení, sprchy, uklízejí a vyklízejí, co se dá tak,
aby nás sokolovna přivítala v plné kondici bez problémů na plánovaných akcích. Děkujeme všem, co jakkoliv a
kdekoliv dobrovolně i věcně pomáhali. Teď už tu ale máme léto. Věříme, že si v klidu a v bezpečí užijeme prázdnin,
dovolených a na konci prázdnin se všichni uvidíme a poveselíme na lasických akcích, které pro nás uspořádají týnecké
organizace. Máme co dohánět, tak se budeme všichni těšit.

Z Májového posezení

Nové posezení u altánu
Text a foto: Miloš Vejražka

Kamarádům trempské osady Bílý Racek
Ahoj kamarádky a kamarádi, v letošním roce bylo
naplánováno mnoho akcí. Jak ale víme, zasáhl nás
„smrtonosný nepřítel“. Bylo zrušeno mnoho akcí.
Slovensko – český potlach a hodně domácích akcí.
Ale už některé osady plánují malé akce. Takže
milovníci trempinku se dočkají pár ohňů a písniček a
dobré nálady.
Za osady T.O.T Bílý Racek a Modrá zátoka Šerif
Bidláček

Děvčátko, když je zima a mráz
Počkáme na jaro, až přijde zas.
Když slunce zajde
Noc už jistě najde
v lásce někde nás
Měsíc až za horama toulat se budeme
pod hvězdama, počkáš tam chvíli, kde
jsme snad byli, já a ty sami.
Text: Milan Gašpar – Šerif Bidlo
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Z našich škol
Z Mateřské školy
Konečně nastal den, kdy jsme se opět po dlouhé době mohli
vrátit do mateřské školy. Pandemie Covid - 19 překazila veškeré
dění, zrušila všechny plánované akce a na celkem dlouhý čas vše
doslova zastavila. Všichni jsme se na opětovné setkání s dětmi
moc těšili a prostory mateřské školy připravili dle hygienických
nařízení pro možné znovuotevření. Nařízené nošení roušek v
prostorách školy, desinfikování rukou při příchodu, zdržování se
v co nejkratším časovém intervalu v prostorách školy, rodiče
dokázali svědomitě dodržovat. První červnový den děti oslavily
svůj svátek. Po rozluštění úvodní tajenky, si na mnoha
vyznačených stanovištích, které jim paní učitelky umístily v
prostorách školní zahrady, mohly poměřit své fyzické schopnosti,
ale také zodpovědět i několik otázek vědomostních. Děti byly
nadšené a dané úkoly se snažily plnit svědomitě. Na závěr celého soutěžení nechybělo hledání pokladu v podobě
sladkostí pro všechny.
Prázdninový provoz mateřské školy potrvá po dobu prvních
čtrnáct dní v červenci a to do 12. 7. 2020. Začátek nového školního
roku 2020/2021 bude zahájen 1. 9. 2020. Rozloučení s
předškoláky v letošním roce, vzhledem k hygienickým opatřením,
bude v trochu komornější podobě. Uskuteční se v prostorách
mateřské školy v dopoledních hodinách, pouze v přítomnosti dětí.
Přejeme všem rodičům a přátelům mateřské školy krásné prožití
letních prázdnin, dětem spoustu zážitků a dobrodružství.
Zaměstnanci Mateřské školy Panenský Týnec
Text: MŠ Panenský Týnec

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s deváťáky

Naše letošní rozloučení s předškoláky proběhlo bohužel
bez přítomnosti rodičů a veřejnosti, ohledně hygienických
opatření, ale i tak jsme si to pěkně užili. Děti obdržely
velkou gratulaci a dárečky, aby si připomněly poslední rok
ve školce. Přišel i pan starosta Městyse Panenský Týnec,
který dětem také předal dárek a popřál jim krásné prožití
prázdnin, před příchodem do prvních školních let. Potom
už jsme si tento den užili při písničkách, tancích a hrách v
prostorách naší krásné zahrady.

Rozloučení s devátou třídou se tentokrát uskutečnilo
pod širým nebem v naší učebně v přírodě. Letošní
deváťáci přišli především o školní ples, a tak jsme jim
to chtěli trochu vynahradit setkáním žáků deváté
třídy, rodičů i pracovníků školy. Za městys Panenský
Týnec obdaroval deváťáky také pan starosta Jiří
Čížek. Hlavní slovo však měl pan ředitel Jiří Kučera,
který krátce shrnul působení našich absolventů na
této škole. Nakonec dostali deváťáci také své šerpy.
Nálada byla velmi příjemná, a proto se toto setkání
možná stane novou tradicí na konci školního roku.

TeT

Text a foto: MŠ Panenský Týnec

Text a foto: ZŠ Panenský Týnec
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Pasování na čtenáře
Pondělí 22. 6. – to byl den, na který se dlouho těšili prvňáčci z naší školy.
Každoročně touto dobou totiž do místní knihovny zavítá rytíř Dobroslav
Sečtělý s kamarádkou Jolkou a skřítkem Zvídálkem z lounské knihovny, aby
žáčky pasovali na čtenáře. Situace kolem šíření nákazy koronaviru ale
způsobila, že lounská knihovna akci zrušila. Protože jsme ale nechtěli naše
prvňáčky o tento zážitek ochudit, rozhodli jsme se, že pasování vezmeme do
vlastních rukou. Připravili jsme několik čtenářských úkolů - děti musely
například přiřadit správné názvy k obrázkům z pohádek, poznat pohádkové
postavy či sestavit obrázek postavičky Večerníčka. Především, ale musely
prokázat, že umí číst. Všechny úkoly byly společnými silami splněny, a tak
jsme mohli přejít k samotnému pasování, při kterém byli malí čtenáři
pokřtěni knihou a obdarovaní diplomem, záložkou a malou sladkostí. Celá
akce se i přes počáteční obavy dětí i naše velice vydařila a žáčci odcházeli
plni nadšení a zážitků.

Text: L. Slezáková, foto: ZŠ P. Týnec

Hurá na prázdniny
Léto v Klub(ovně) Luna
Milé děti, vážení rodičové, v měsících červenci a srpnu nabídne
Městská knihovna Louny v rámci Klub(ovny) Luna tradiční
příměstský tábor (nově také tematicky zaměřené týdny)

Příměstský tábor „Stezkami za zábavou a poznáním“
1. – 10. července
pro děti ve věku 7 – 15 let, cena: 700 Kč

Fotografický týden
13. – 17. července
pro děti ve věku 8 – 15 let, cena: 700 Kč

Divadelní a herecký týden
20. – 24. července
pro děti ve věku 9 – 15 let cena 800 Kč

Sportovní a zdravotnický týden
27. – 31. července
pro děti ve věku 7 – 15 let, cena: 800 Kč

Příměstský tábor „Naše planeta Země“
3. – 14. srpna
pro děti ve věku 7 – 15 let, cena: 1000 Kč

Kurz improvizace
3. – 7. srpna
pro dospělé od 18 let cena: 2500 Kč
Bližší informace a přihlášky naleznete na adrese:

www.mkl.cz/aktuality/leto-v-klub-ovne-luna
Text: Městská knihovna Louny
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Pozvánka
Výprava 2020
Přelom srpna a září 2020 všem milovníkům
archaických nástrojů přinese příležitost k návštěvě
výjimečného vystoupení. Setkání Anglického hráče
na obří gongy a orfické nástroje Beara Love a českého
hráče na australský lidový nástroj didgeridoo Ondřeje
Smeykala v r. 2010 v Londýně vyústila ve společný
mezinárodní projekt nazvaný Výprava. Výprava nabízí
společenské meditativní setkání v sakrální
architektuře za souzvuku archaických nástrojů, např.
zvuk obřího gongu (2,2m), světově největšího
symfonického gongu. Letošní turné po české
republice je od 19. 8. do 16. 9. Vystoupení je čistě
akustické, trvá cca 100 min, návštěvníkům nabídne
krom koncertních sálů také řadu unikátních lokalit
napříč celou zemí a jako každé turné, i tentokrát si
oba aktéři připravili novou kolekci nástrojů. Více
informací o turné a jeho jednotlivých zastaveních
naleznete na www.smeykal.com
https://www.smeykal.com/cz/vyprava/115/
Text: Ondřej Smeykal

Sport
V průběhu června se přípravka utkala s družstvem Tuřan. V zápase
pojatém netradičně hokejově (na tři dvacetiminutovky) jsme viděli
výrazně odlišné třetiny. První remízová 0:0, druhá hojná na góly 2:6
a třetí skončila fotbalově 2:3.
Zápas od zápasu je vidět zlepšení a hlad našich hráčů po fotbale.
28. srpna se fotbalisté věkové kategorie 2009 a mladší zúčastní
memoriálu Františka Havla ve Zlonicích.
Muži se připravují na soutěž. Rozlosování jednotlivých zápasů
proběhne v následujících dnech
Text: Václav Lukšík, L. Slezáková

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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