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Informace z jednání rady města Touţim
Rada dne 20.12.2010 projednala způsob hospodaření s lesním majetkem města, kdy je tento pronajat
Lesní společnosti Teplá, a. s., Teplá. Rada konstatovala, ţe i dle informací z odborných kruhů tento
způsob hospodaření není pro město nejvýhodnější. Nájem lesa na městu nezávislé osobě je povaţován za
nejvíce problematický a rizikový. Město se v tomto případě musí spolehnout na solidnost nájemce a na
odbornost a důslednost odborného lesního hospodáře. Vzhledem k tomu, ţe město chce zajistit co moţné
nejlepší hospodaření s lesním majetkem, rada pověřila TSM Touţim podáním výpovědi nájemní smlouvy
s Lesní společností Teplá na hospodaření s lesním majetkem města Touţim. Dle nájemní smlouvy je
výpovědní lhůta jednoroční a tak bude nájemní smlouva končit k 31.12.2011.
Rada dne 20.12.2010 projednala návrh projektanta ing. Volného a ing. Makovičky, poradce v oblasti
investic a dotací EU, ve věci zajištění opravy, rekonstrukce a revitalizace objektů areálu zámku Touţim.
Byl předloţen záměr na vyuţití objektu:
Horní zámek - přízemí: kanceláře městského úřadu Touţim s příslušným zázemím,
- podkroví: podruţné místnosti pro potřeby úřadu,
- suterén: sklady pro potřeby úřadu, instalace minipivovaru se zázemím,
prezentace nejstarší části zámeckého areálu.
Dolní zámek - přízemí: provozovny řemesel a sluţeb, školící místnost rekvalifikačních kurzů,
příslušná sociální zázemí, prezentace historického interiéru, rozvodna elektrické
energie, výměníková stanice a ohřev TUV.
- první podlaţí: byty nájemců a provozovatelů provozoven v přízemí,
prezentace historického interiéru s prezentací opravy zámku.
Nezastavěné plochy - prostor pro provozování trhů, kulturně společenských akcí, prezentace
historického areálu, parkové úpravy a propojení na okolní pozemky.
Časový harmonogram předpokládá v optimální variantě v létech 2011 a 2012 zpracování veškeré
projektové dokumentace a v případě získání prostředků zahájit v roce 2013 realizaci. Tento způsob
záchrany a vyuţití našeho zámku se jeví jako realizovatelný, avšak pouze v případě získání prostředků
z dotačních titulů.
Rada dne 27.12.2010 projednala ţádosti o nájem restaurace v Sokolovně. Ţádost podala pí. Soňa
Pavlíčková, která informovala radu o svém záměru na vyuţití restaurace. Potvrdila, ţe má zájem na
zlepšení poskytovaných sluţeb a na zlepšení prostředí restaurace včetně zázemí. Chce poskytnout
důstojné prostředí nejen pro návštěvníky restaurace, ale chce spolupracovat i s organizátory akcí v sále
Sokolovny. Druhou ţádost podal p. Vladimír Suchan. Také on informoval radu o svém záměru na vyuţití
restaurace a zhodnotil svoji dosavadní činnost s tím, ţe pořádání akcí, vzhledem k finanční náročnosti,
bylo v poslední době omezeno. Jako součást případné nájemní smlouvy poţaduje do nájmu oba bary na
sále Sokolovny. Po diskuzi rada schválila uzavřít nájemní smlouvu na restauraci v Sokolovně s pí Soňou
Pavlíčkovou na dobu určitou s platností od 1.1.2011 do 31.12.2011. Nově bude umoţněno organizátorům
akce vyuţít oba bary v sále Sokolovny ve vlastní reţii nebo se dohodnout o spolupráci s pí Pavlíčkovou.
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Rada dne 10.1.2011 projednala nabídku Karlovarského kraje na účast v projektu na likvidaci a
potlačování výskytu invazních rostlin jako je bolševník, křídlatka a netýkavka ţlaznatá. Vzniká projekt,
jehoţ záměrem je pomoci majitelům pozemků v Karlovarském kraji s řešením tohoto problému. Cílem je
vyuţít kofinancování z fondu EU, z Operačního programu ţivotní prostředí, jeţ by mohlo pokrýt aţ 90%
výdajů na likvidaci. Ţadatelem o dotaci bude kraj a pro zajištění prostředků na přípravu projektu poţaduje
příspěvek města. Vzhledem k tomu, ţe i na pozemcích města se vyskytují invazní rostliny, rada schválila
přihlášení města do připravovaného projektu a schválila zařadit do návrhu rozpočtu příspěvek ve výši 15
tis. Kč na připravovaný krajský projekt.
Rada dne 24.1.2011 zřídila kulturní komisi, která by koordinovala kulturní dění ve městě. Členy komise
jmenovala Romana Straku, Roberta Hrůzu, Jiřího Schierla, Kamilu Prchalovou, Jaroslavu Slepičkovou a
Lenku Košlerovou. Předsedou komise byl zvolen Jiří Schierl. Veškeré připomínky ke kulturnímu dění ve
městě můţete projednat s kterýmkoliv členem komise.
Rada dne 31.1.2011 projednala ţádosti o nájem nebytového prostoru v č.p. 429, Sídliště, Touţim. Jako
první došla ţádost pí Aleny Ungrové, provozovatelky Rehabilitace Touţim v sousedním objektu.
Poţadovaný prostor chce vyuţít na prodejnu a výdejnu ortopedických pomůcek a sportovního zboţí.
Druhá ţádost je od ředitelky ZŠPaMŠ Touţim, která uvaţuje o vyuţití pro výuku pracovního vyučování
ţáků ZŠP a pracovních činností dětí MŠ a v odpoledních hodinách by slouţil pro kvalitní vyuţití volného
času pro děti a ţáky z Touţimi i okolních částí. K první ţádosti rada konstatovala, ţe podobné sluţby
v našem městě prakticky nejsou poskytovány a jejich existenci by ocenili nemocní a po úrazech se léčící
občané nejen z Touţimi. Pro všechny uvaţované aktivity z druhé ţádosti se radě jeví prostory o velikosti
19 m2 poměrně malé. Po diskuzi a zváţení všech argumentů rada schválila nájem uvedeného nebytového
prostoru pí Aleně Ungrové, Rehabilitace Touţim, Sídliště 429, Touţim, s platností od 1.2.2011.
Rada dne 7.2.2011 projednala nový model úhrady nákladů za akce pořádané v sále Sokolovny.
Příspěvkové organizace města, organizační sloţky města, důchodci a hasiči mají stejně jako dosud vyuţití
zdarma. Zájmové organizace se sídlem v Touţimi – rybáři, myslivci, sportovní kluby, budou od 11. února
2011 hradit 250,- Kč za hodinu nájmu včetně DPH. Ostatní organizátoři hradí náklady v plné výši dle
dříve schváleného ceníku.

Informace občanům
Městský úřad Touţim dává na vědomí všem občanům, kteří budou předávat Finančnímu úřadu daňové
formuláře, ţe pracovnice Finančního úřadu bude k dispozici v zasedací místnosti Městského úřadu
Touţim dne 23. března 2011 v době od 14:00 do 17:00 hod.

Výzva
Oslovujeme tímto všechny aktivní občany obce, aby se zapojili do připravovaných aktivit, hledáme
aktivní členy komisí a výborů. Rovněţ hledáme schopné redaktory a stálé dopisovatele pro Touţimské
noviny. Vaše nabídky je připraven přijmout a prodiskutovat místostarosta města p. Roman Straka, nebo i
ostatní členové rady města a předsedové jiţ zřízených komisí či výborů.

Regenerace touţimského zámku
Vstupní veřejné setkání ke komunitnímu plánování se uskuteční ve dnech:
v sobotu 26. února od 14.00 hodin a v pondělí 28. února od 17.00 hodin.
Akce se uskuteční v sále KICu (stará radnice na nám. J. z Poděbrad 35). Na programu bude základní
seznámení se s řešeným objektem, s jeho historií, vývojem a současným stavem, a to formou přednášky
s prezentací a exkurzí. V dalších setkáních budou účastníci formou komunitního plánování analyzovat
problémy a navrhovat jejich řešení. Naším cílem je do řešení problému zapojit co nejširší veřejnost.
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Z činnosti touţimské samosprávy
V minulém čísle Touţimských novin jsme slíbili, ţe vás budeme informovat o dění ve městě a o činnosti
samosprávy. Vzhledem k tomu, ţe zastupitelstvo se zatím v tomto roce nesešlo, přinášíme zatím jen
informace z rady města a tento rozšiřující komentář. To ovšem neznamená, ţe samospráva spí. Nové
vedení města se stále seznamuje s problematikou chodu města, věnovalo se přípravě rozpočtu města na
tento rok a samozřejmě řešilo i běţné záleţitosti chodu města. V souladu se svými volebními programy se
současně pustilo do řešení některých otázek, některé je potřeba ještě prodiskutovat jak uvnitř koalice, tak
v celé samosprávě a také samozřejmě s vámi, našimi voliči. Zde je třeba podotknout, ţe situace zde není
jednoduchá, jako kouli na noze za sebou vlečeme dědictví minulých samospráv, řada věcí byla
rozhodnuta jiţ v minulosti a my nyní musíme často realizovat věci, které bychom řešili jinak.
Jde především o otázku náměstí, všichni dobře víme, ţe z vlastních prostředků projekt za 65
miliónů „neutáhneme“, máme nyní poslední moţnost, jak získat větší dotace z evropských peněz, a tak po
dohodě uvnitř koalice, budeme usilovat o realizaci v té podobě, jak byla připravena. Pokud ovšem
takovou dotaci nezískáme, budeme stejně donuceni projekt změnit, zlevnit a přizpůsobit potřebám a
samozřejmě i finančním moţnostem města. Totéţ platí i pro záměry na revitalizaci pivovaru nebo
nejnověji zámku. Největším nedostatkem všech záměrů je to, ţe nebyly řádně projednávány s veřejností
(a nejen touţimskou), nejsou vzájemně koncepčně provázané a jejich financování je postaveno na spíše
nereálných předpokladech (cca 300 mil. dotací, a kolik jsme jich získali za posledních 20 let?). Bohuţel
pod tlakem okolností zatím nedošlo v samosprávě k potřebné 100% politické vůli a odvaze radikálně
změnit přístup.
Dalším problémem, který nyní řešíme v souladu s našimi volebními programy je majetek města a
hospodaření s ním v zájmu uspokojování potřeb a zájmů občanů obce. Sem patří řešení kultury a
společenského ţivota a s nimi spojené Sokolovny. Naším cílem bylo novými pravidly nastavit lepší
podmínky ve prospěch rozvoje kulturního a společenského ţivota místní komunity.
Velmi nás trápí hospodaření města v obecních lesích. Lesy tvoří nejvýznamnější a největší majetek
našeho města (k 31.12.2009 jsme podle předloţeného výkazu měli 1.064,15 ha lesa, s těţbou 7.872,88 m3
dřeva). Město však dodnes nezná skutečnou hodnotu tohoto majetku, dokonce nemá k dispozici ţádné
podklady, evidenční, plánové, o jeho skutečném stavu, chybí úplné údaje o hospodaření a pochopitelně od
počátku u něj zcela chyběla jakákoliv kontrola ze strany samosprávy a informace. Do této mozaiky
zapadají i některé další okolnosti, které byly v minulosti ze strany opozice kritizovány. Všechny tyto
skutečnosti zakládají důvodné podezření, ţe nakládání s tímto, původně moţná aţ téměř miliardovým,
majetkem je ze strany města, jeho bývalých vedení, velmi kulantně řečeno „podivné“ a ţe se město
moţná připravilo (ať jiţ záměrně nebo svou hloupostí) aţ o desítky miliónů korun! Některé obce dokáţí
mít ze svého lesa čistý roční zisk 2 aţ 10 tisíc z hektaru, zatímco my jen nájem 1.470,- Kč za hektar. A
kdyţ se pak ještě podíváte do našich lesů nebo na jejich letecké snímky na internetu… Bylo tedy nutné
vypovědět nájem, aby si město uvolnilo prostor pro další postup, který se bude odvíjet od revize tohoto
majetku a následného provedení ekonomického zhodnocení jeho dalšího vyuţití ve prospěch obce.
Velkou pozornost jsme věnovali i venkovským částem města, pracovní skupina ve spolupráci
s osadními výbory připravila pro několik vesnic náměty pro dotační tituly, do aktuální výzvy však byly
nakonec vybrány dříve připravené akce v Touţimi. V Prachometech, kde aktivně působí místní osadní
výbor, se konečně pohnulo řešení autobusové zastávky.
Pozornost věnujeme i otevření samosprávy k veřejnosti. Aktivní občané dostanou prostor pro práci
v komisích, výborech či pracovních skupinách. Kontrolní a finanční výbory připravují na březnové
zastupitelstvo jejich předsedové (zastupitelé p. Kadera a p. Ţeníšek), pracují osadní výbory v Dobré
Vodě, Prachometech a Třebouni, jmenována byla stavební komise (předseda p. Horník st.), a kulturní
komise (viz informace z rady, bude ještě rozšířena na oblast památek a cestovního ruchu), dále fungují
komise přestupková a komise pro občanské záleţitosti (předsedkyně pí. Slavíková), podle potřeb města a
zájmu občanů zvaţujeme zřízení komise pro ţivotní prostředí, k. sociální, k. pro výběrová řízení, k. pro
mládeţ, tělovýchovu a sport či k. pro hospodářství a majetek.
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Informovanost chceme zlepšit jak v Touţimských novinách, tak na webu, kde také právě běţí
anketa ke zřízení diskusního fóra na webu města, kde by občané mohli veřejně diskutovat o obecních
záleţitostech. Pro zlepšení komunikace občanů s vedením města byly zřízeny e-mailové schránky pro
členy rady (adresy jsou ve tvaru Jméno.Příjmení@touzim.cz).
Rovněţ připravujeme těsnější spoluprácí s veřejností, chceme vyuţít nových a jinde jiţ zaběhlých a
osvědčených forem komunikace a spolupráce – komunitního plánování. První plánujeme vyuţít
k problematice revitalizace zámku.
Nejbliţší jednání zastupitelstva proběhne v polovině března, bude se na něm projednávat hlavně
letošní rozpočet, revitalizace zámku a další záleţitosti.

K postřehům bývalého starosty
V minulém čísle bylo otištěno obsáhlé předvánoční rozjímání jednoho z občanů města. Jeho novinový
příspěvek svým stylem nevybočil z rámce těch předešlých, které nesou rovněţ jeho podpis. Na takové
„cancy“ ze směsi polopravd, lţí a pomluv, jimiţ si zřejmě chtěl vyřešit své neukojené ambice, nemá
smysl vůbec reagovat. Přestoţe jeho příspěvek působí velmi negativně, je svým způsobem v kontextu
doby velmi pozitivní, ovšem nikoliv obsahem, ale tím, ţe v těchto novinách vůbec vyšel. Ještě nedávno
by takový článek, který kritizuje anebo se negativně vyjadřuje k veřejným záleţitostem, v Touţimských
novinách jen stěţí vyšel. Ano, splnili jsme tak jeden z těch našich planých a nesplnitelných předvolebních
slibů a "bludů", cenzura byla zrušena!
Za koaliční uskupení ODS, SNK Všechno znovu a SNK Změna pro Touţim
Jiří Schierl, člen zastupitelstva města Touţim

K předvolebním a povolebním postřehům bývalého starosty
Váţení občané města, po přečtení minulého vydání Touţimských novin s předvolebními a
povolebními postřehy pana Antonína Vrány, bývalého starosty, nemůţu nechat bez povšimnutí jeho
stesky a nářky na demokracii, korupci a porušování práv občanů.
Na začátku podotýkám, ţe za jeho starostování by bylo nemyslitelné, aby takový článek byl otištěn.
Tímto je evidentní, ţe cenzura v Touţimských novinách jiţ skončila.
Na začátku se ohání vůlí voličů a tím, ţe tato nebyla v povolebních jednáních zohledněna, opírá se
o největší počet hlasů, ale v minulosti sám toto nerespektoval a z volby starosty byla vţdy fraška, kdyţ
se na veřejnosti předstíralo, ţe se starosta vybírá a volí, ale bylo to jiţ dávno rozhodnuto v hospodě na
hřišti. Programy a záměry stran byly jasné a voliči rozhodli, sice těsně, ale jednoznačně. Demokracii od
pádu socialismu budujeme 21 let, a kdyţ byl u moci, tak byl systém bezvadný, jeho voliči vykříţkováním
rozhodli jinak, nedostal hlasy a ve volbách propadl, tak mu najednou nevyhovuje a doţaduje se jeho
rázné změny! To je evidentní, ţe chce během zápasu měnit pravidla, a to jako čestný sportovec by
neměl dopustit. I vlastní gól platí, i kdyţ ho dali kamarádi. Z toho je zřejmé, kdo se chce chopit moci za
kaţdou cenu. Nejsou to ti, kteří byli nově zvoleni do vedení města, ale pan Vrána a jeho věrní
přisluhovači, kteří rozvrátili a deformovali ekonomiku města (viz nehospodárnost vynakládání veřejných
prostředků ve prospěch spřátelených a spřízněných firem).
A teď ke korupci - v předchozím volebním období byla ODS součástí vedení města, koalice se
sdruţením vedeným panem Vránou a KSČ. Kdo tak ODS zkorumpoval místem v radě výměnou za
podporu v zastupitelstvu a ve funkci starosty?
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Na ţádost bývalého starosty uvádím několik dalších korupčních skandálů:
- podivný prodej pozemků – zaber si kolik můţeš a úpravy cen ve prospěch některých kupujících.
- způsob prodeje nemovitostí a bytů pro jisté osoby za zajímavé ceny.
- pronájmy nebytových prostor pro své kamarády.
- jeden občan získá dekret na uţívání 2-3 bytů v obci mimo pořadník a bez ohledu na jiné potřebné, a to
se nechci domýšlet, co se za dveřmi některého z těchto bytů dělo.
- chodníky se dělají jen prominentům a kamarádům.
Arogance moci – tu jsem si vyzkoušel osobně sám – vykazování z veřejných prostor, křivého a
lţivého obvinění některých úředníků městského úřadu a doţivotní odepření slova bývalým panem
starostou. Pak toto své rozhodnutí přehodnotil a slovo jsem opět získal, ale k některým věcem jsem se
uţ nemohl vyjádřit.
A teď něco k cenzuře a jednomu článku. Pan Vrána se mimo jiné opřel i do bývalého faráře Pátera
Piotra Janczaka, kterého hrubě pomluvil a urazil, ten se nemůţe bránit, kdyţ uţ tu není a byl z Touţimi
za přispění některých, jak se říká, „odejit“. Pan starosta ho obvinil, ţe udělal velkou díru do hospodaření
farnosti. Pravý opak je pravdou. Musím podotknout, ţe plzeňská diecéze na provoz fary neposkytovala
ţádné finanční prostředky. Také určitě není občanům známo, ţe ze svého platu kupoval svačiny
přespolním dětem ze sociálně slabých rodin, které byly nechané napospas osudu a nepřízni počasí.
Tento úkol plnil za jiné zodpovědné orgány a instituce, neboť se mu těchto dětí zţelelo. Pan Janczak
jezdil o volnu po brigádách v zahraničí a sháněl pro farnost chybějící peníze na potřebné opravy kostelů
a provoz 4 farností. Tím, ţe tyto své peníze v řádu statisíců cpal do farnosti a potřebným dětem, udělat
díru do rozpočtu? Nebo snad udělal tu díru tím, ţe zde rozjel evropský sociální projekt pro touţimské
nezaměstnané za několik miliónů, který potom někdo jiný za vydatného přispění vedení města zrušil, a
farnost musela vše zaplatit včetně tučné pokuty za předčasné ukončení projektu? Na ukončení tohoto
projektu neměl pan Janczak ţádný vliv. Svévolně ho ukončili jiní. Komu pak asi vadilo, ţe nějaký farář
dokázal získat velkou dotaci z EU a někdo ne? Dále se pan bývalý starosta mylně domnívá, ţe pan
Janczak byl vyloučen z církve, taktéţ toto není pravda. V pravdě byl pouze suspendován na 1 rok, po
uplynutí této doby mohl opět vykonávat funkci kněze v církvi. Po všech těchto křivdách, které na něm
byly spáchány, tak neučinil, a nepřesvědčila ho k tomu ani dodatečná omluva jednoho z výše
postavených hodnostářů, a na místo kněze se jiţ nevrátil, ač by mohl. Toto je pro církev i Touţim velká
ztráta, neboť pan Janczak je velice čestný a obětavý člověk a za své krátké působení zde vykonal daleko
více ve prospěch jiných lidí, neţ mnozí z těch, kteří ho pomlouvají a docílili jeho odchodu z Touţimi. Nyní
je svobodným člověkem a můţe si dělat, co chce, a s kým ţije je jeho osobní věc, i kdyby ţil třeba
s Lady Gaga!
Pan bývalý starosta jiţ stačil osočit a obvinit demokraticky zvoleného nového starostu p. Alexandra
Ţáka. Přestoţe jsem velkým kritikem p. Ţáka, coţ jsem deklaroval při veřejné volbě nového starosty, tak
se ho v tomto případě musím zastat a s takovýmto jednáním veřejného pomlouvání v TN v začátcích
starostování zmíněného nemohu souhlasit. Za vše mluví způsob předání funkce starosty nástupci. V den
předání opuštěná kancelář, místo osobního předání úřadu na stole jen na kusu papíru podepsaný strohý
protokol o předání funkce, kulaté razítko, klíče od stolu a kanceláře. A stačilo tak málo. Pogratulovat
nástupci ke zvolení a popřát mu úspěch při vykonávání této nelehké funkce v době finanční krize, kdy je
evidentní, ţe nebude lehké sehnat finanční prostředky, i z dotací, které nebudou jiţ tak štědré, na
potřeby města, které byly v minulosti zanedbávány.
Tohle nejsou ţádné řeči „jedna paní povídala“, a nebojím se ţaloby podané bývalým panem
starostou na ochranu osobnosti, neboť tyto skutečnosti jsou pravda. Ţalobu na svou ochranu osobnosti
měli podat oprávněně uţ jiní dříve. Jsem přesvědčen, ţe zatajování informací a cenzura v této obci jiţ
skončila a korupce bude odstraněna.
Rodák a občan města Touţimi
Josef Ďuriš
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Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamţikem, ke
kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat
všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou
v České republice přibliţně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, coţ je při tomto
způsobu sčítání částka v Evropské Unii obvyklá ).
Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační
technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
Formuláře pruţně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude
např. dotaz na registrované partnerství.
Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 ţádným způsobem nezjišťuje vybavenost
domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou ţádné otázky na vlastnictví
ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku
důleţitá pouze otázka, zda má rodina moţnost vyuţívat osobní počítač a připojení k internetu.
Nově bude moţné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo
prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi
nejbezpečnější vůbec.
Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.
Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových
schránek.
V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří
budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.
Základní termíny sčítání lidu:
26. února 2011

7. března 2011

25./26. března 2011
26. března 2011

14. dubna 2011

Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou
lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8:00 do 22:00.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační letáky o
blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu,
kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce
letáček nejpozději 6. března.
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan
dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý
BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška
formulářů končí 25. března 2011.
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní
cesty:
Internet
Předání sčítacímu komisaři
Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes
internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.
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Sčítání lidu krok za krokem
1) Blíží se první návštěva komisaře.
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce
letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v každé schránce lísteček Informace
o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho
průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude
možné ověřit v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den
v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet do schránek od 26. února
do 6. března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude
předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno
modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny
osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti
třeba jen přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:
Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní)
Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně
proti podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už na formuláři dopředu předtištěno vaše
jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do
prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne
vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy
přijde formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou
obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže.
Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština,
romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).
Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu
doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví
podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02 a
domluvit si jiný čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o náhradním termínu doručení
sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi
bude sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem regionu.
4) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je komisaři osobně anebo zda je
odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného okamžiku bude možné na
www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací
komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a
jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete
začít vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že
formuláře byly statistikům v pořádku doručeny.
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b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, přijde komisař v domluvený čas
formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte.
5) Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02 bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011
(v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011)
e-mail: info@scitani.cz
web:
www.scitani.cz
Komisař:
Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci každému, kdo
nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě
jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka
nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.

Novoroční výstup na Třebouňský vrch 1.1.2011
Stalo se jiţ kaţdoroční tradicí, ţe na nový rok vyráţejí z Touţimi a dalších měst a vesniček našeho regionu proudy
milovníků přírody a zdravého pohybu na novoroční výšlap k vrcholu Třebouňského kopce. V letošním roce pořádal
Klub českých turistů TJ Sokol Touţim společně s občany Třebouně v pořadí jiţ 30. ročník tohoto oblíbeného
výstupu.
Vydatné sněţení v závěru loňského roku přidělalo více starostí občanům Třebouně, kteří mimo zajišťování
občerstvení pro účastníky na vrcholu kopce, zajišťovali rovněţ protaţení cest k vrcholu a odhrnutí sněhu na
vrcholu. Bez protaţení cest by se stal vrchol pro většinu účastníků nepřístupný. Díky vám třebouňští.
V letošním roce byla rovněţ hojněji vyuţívána cesta k vrcholu tzv. Desítka. Touto cestou doputovaly na vrchol
Třebouňského kopce i dvě kamarádky – turistky z Touţimi, které na novoroční výšlap jiţ dlouho trénovaly. Na
Vrcholu bylo moţno potkat i seniory starší 80 let, coţ svědčí o vitalitě těchto účastníků a potvrzuje oblíbenost
tohoto novoročního výstupu.
Na vrchol Třebouňského kopce letos doputovalo 330 účastníků, 27 pejsků a 1 poník.
Jaroslav Hráský
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Jako jiţ tradičně se na tomto výstupu sešlo mnoho lidí nejen z Třebouně, ale i okolí. Na vrcholu „Třebouňáku“ bylo
připraveno pro všechny občerstvení. Všichni si tak mohli pochutnat na dobré klobásce a svařeném vínku, coţ jistě
přispělo ke krásné novoroční atmosféře. Kaţdý, kdo dorazil na vrchol, získal pamětní list.

Touto cestou bychom také chtěli poděkovat všem pořadatelům této akce a zvláště pak panu S. Hubáčkovi za
zpřístupnění cesty.

Osadní výbor Třebouň Kubínková Marcela

Dne 1. února 2011 uplynul první smutný rok,
kdy nás navţdy opustil manţel, otec a dědeček, pan
Ladislav Staněk
z Třebouně
S láskou stále vzpomínají manţelka Marta, děti a vnoučata.
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Adventní čas v Základní škole praktické a mateřské škole Touţim 2010
Adventem začíná čas vánoční naplněný porozuměním, touhou
proţívat chvíle pohody uprostřed svých nejbliţších. Radostnou
dobu otevírá příchod Mikuláše.
6.12.2010 v netradiční sestavě pedagogů naší školy a čertovské
druţiny ţáků 8. a 9. ročníku začalo ve třídách naší školy
mikulášské nadělování a čertovské hromování. Ţáci zpívali,
recitovali, Mikuláš chválil i káral, anděl hladil, ochraňoval, čerti
nadělovali a vydatně strašili. Učení ustoupilo do pozadí a
zábavný film ukončil pěkné dopoledne.

Tito čerti s Mikulášem a andělem zavítali i do naší mateřské
školičky. Nejdříve se děti bály, uklidnit rozjařené čerty se jim
povedlo aţ písničkou. Pak následovala nadílka.

20.12.2010 Předvánoční zastavení v MŠ Domeček.
Na dopolední představení přijali pozvání představitelé městapan starosta Alexandr Ţák a tajemník Ing. Jan Šimonovský,
dále bankéři z UniCredit Bank Plzeň, kteří svým finančním
příspěvkem zajistili dětem dárky pod stromeček.
Odpoledne patřilo vánoční pásmo rodičům, prarodičům a všem,
které si děti na toto posezení pozvaly. Představení se nám
vydařilo, odměnou nám byl potlesk a uznání přítomných.
Chtěli bychom všem poděkovat za to, ţe si udělali čas a přišli
se k nám podívat.

Prosincové dny prosycené vánočním těšením nabídly našim ţákům mnoţství zajímavých činností. Ve
třídách se modelovaly vánoční dárky z keramické hlíny, vyráběla se novoroční přáníčka, vystřihovaly
vločky, domečky, zvonečky. Celá škola dostala vánoční
kabát. Z kuchyňky se šířila vůně vanilky při pečení
vánočního cukroví.
Opravdovou slavnostní událostí bylo posezení
22. prosince u ozdobeného stromečku. Rodiče, hosté a
sponzoři školy shlédli připravený program. Recitaci střídal
zpěv netradičních koled. Nálada zimního času a koledování
s přáním všeho dobra – zdraví, štěstí a hojnosti zahřály
srdce všech přítomných. 22.prosinec
byl příjemným
posezením u šálku dobrého čaje, pro ţáky a pedagogy
úspěšným zakončením roku 2010.
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6. 1 . 2011 Divadélko z bedny
Dnešní představení, na které nás pozvali kamarádi z MŠ
Sluníčko, se nám velmi líbilo. Pan Pohoda se svou kamarádkou
si s námi povídali o ţivotě zvířátek v lese, jak a čím je v zimě
krmit. Některé děti si zahrály zvířátka, která pomohla roztřídit
odpad z lesa do barevných kyblíků. Nakonec jsme se společně
naučili písničku o zvířátkách a zimě.

14. 1. 2011 Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ Touţim
Blíţí se doba zápisů předškolních dětí do základní školy.
Abychom zmírnili obavy budoucích prvňáčků, navštívili
jsme třídu 1.A paní učitelky Mgr.Kříţové. Děti se
seznámily s novým prostředím, některé byly dokonce
aktivně zapojeny do výuky. Náš záměr byl naplněn. Děti se
jiţ nemohou dočkat, aţ zasednou do školních lavic.
Kolektiv pedagogů ZŠP a MŠ Touţim

Vítání občánků
V roce 2010 se v Touţimi narodilo celkem 44 dětí – z toho 21 chlapců a 23 děvčat.
Vítání nově narozených občánků do ţivota zajišťuje komise pro občanské obřady dvakrát do roka. Obřad je mezi
rodiči oblíben, svědčí o tom velká účast při vítání. Naši malou slavnost vţdy zpestří kulturní vloţkou děti z mateřské
školy. Jejich vystoupení je moc pěkné a všechny přítomné zpěv dětí chytí doslova za srdíčko.

První miminko roku 2011
V porodnici v Karlových Varech se jako první v roce 2011 narodil 1. ledna ve 14:06 hod. zdravý chlapeček
Adámek mamince z Touţimi. Váţí 3280 g, měří 50 cm. Přejeme mnoho štěstí!
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Odpoledne pro seniory
Dne 24. ledna 2011 bylo uspořádáno dvouhodinové odpoledne k poslechu a k tanci pro seniory v Sokolovně.
O hudbu se postaral P. Matoušek se zpěvačkou.

Zveme Vás na další odpoledne pro seniory ve čtvrtek 31.března v 17:00 hod. – Sokolovna Touţim. Zahraje
p.Ţákovec, který vystupuje také v Plzni na Spilce.

!!! POZOR PŘESTĚHOVÁNO !!!
PEDIKÚRA, MANIKÚRA
HANA FUTROVÁ, PETRA ŘEHÁKOVÁ
Přestěhováno
do jiné provozovny –
bývalé kadeřnictví
paní Ajšmanové,
Plzeňská 12, Touţim
tel: 723 449 777, 821 857 966
Provozní doba dle objednávek
12
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Zápis do prvního ročníku v ZŠ Touţim
Zápis do prvního ročníku se uskutečnil 1. a 2. února
2011. Dostavilo se 59 dětí (35 dívek a 24 chlapci),
které doprovázeli jejich rodiče i prarodiče.
Celkem jsme pro budoucí prvňáčky připravili tři
zápisové třídy, ve kterých pracovalo osm učitelek.
Děti měly moţnost si poprvé vyzkoušet školní práci.
S plněním úkolů jim pomáhaly paní učitelky. Všechny
děti byly úspěšné. Za odměnu si odnesly drobné
dárky, které pro ně vyrobili ţáci prvního stupně.
Přítomna byla i školní psycholoţka paní Škrabánková,
která s rodiči konzultovala případný odklad školní
docházky.
Všem budoucím prvňáčkům přejeme hodně úspěchů
v nové etapě jejich ţivota.
Učitelky a učitelé ZŠ Touţim
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Výstava Hry a klamy
V průběhu měsíce února 2011 se koná velmi zajímavá
interaktivní výstava Hry a klamy v karlovarském muzeu.
Tuto výstavu navštívilo několik tříd naší školy společně s
vyučujícími, popřípadě s třídními učiteli. Ţáci devátých tříd se
výstavy zúčastnili hned po vydání vysvědčení 1. února 2011.
Ţáci měli moţnost si vyzkoušet svoje reakce, důvtip, rychlost,
postřeh, logické myšlení, ale i tzv. selský rozum při řešení
různých úkolů. Při řešení jednotlivých úkolů jsme si uţili i
spoustu legrace, stejně jako vyučující, které nás doprovázely
(Mgr. M. Píbalová a J. Váňová). Výstava se všem líbila a vřele
doporučujeme ostatním zájemcům její návštěvu.
Tato výstava je zapůjčená po dobu jednoho měsíce do
karlovarského muzea z libereckého IQ parku. Je zde jenom
část exponátů k vidění, ale i přesto stojí za návštěvu!

ZŠ Touţim, K. Jančářová,T. Kučová -ţákyně 9.B
Fotky p. Váňová

NOVĚ OTEVŘENO
MANIKÚRA - PEDIKÚRA
Michaela Ženíšková
Farní 202, Toužim
Tel: 607 822 01
naproti Květinářství Darulovi

PRODEJNA
NÁBYTEK – ODĚVY

v Touţimi, nám. Jiřího z Poděbrad 101
(vedle PENZIONU A RESTAURACE)

Tel: 353 222 102
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Vyhodnocení soutěţe COOP Jednota – hlavní výhra Renault Clio
Od září do listopadu jste mohli se západočeskými Jednotami a Konzumy soutěţit o řadu
atraktivních cen a o hlavní cenu, automobil Renault Clio.
Stačilo málo. Učinit nákup za více neţ 300,-- Kč v prodejnách COOP Jednota a COOP Konzum
(patřících do druţstev ZKD Plzeň, Jednota Plasy, ZKD Sušice, Jednota SD v Tachově, Jednota SD
v Touţimi a Jednota SD Podbořany). Za kaţdý takovýto nákup jste obdrţeli hrací kartu s unikátním
kódem. Ten jste odeslali jako SMS, nebo jste kartu vyplnili a poslali na příslušnou adresu. A pak uţ vám
nezbývalo nic jiného neţ čekat. Kaţdý týden se štěstí usmálo na 12 soutěţících.
Ten nejširší úsměv si paní Štěstěna schovala pro paní Dagmar Kuncovou ze Ţlutic, která získala hlavní
výhru, automobil Renault Clio. 7. prosince nám při slavnostním předávání automobilu nadšená paní
Dagmar odpověděla na několik otázek:
Paní Dagmar, co říkáte na svou výhru?
Co říkám? Ještě jsem se nevzpamatovala. Od okamţiku, kdy jste mi zavolali, aţ doteď jsem si myslela, ţe
je to ţert. Aţ teď, kdyţ vidím auto a drţím klíčky v ruce, jsem svému štěstí uvěřila. Je to šok, ale krásný
šok. Mé pocity jsou slovy nepopsatelné. Vlastně mám takové předčasné Vánoce. Moc, moc, moc děkuju.
Chodíte často nakupovat do COOPu?
Neřekla bych, ţe často, ale v COOPu nakupuju ráda, protoţe tam je poměrně široký sortiment a vţdy
čerstvé zboţí.
Zmínila jste se, ţe výhra je pro vás dvojnásobným štěstím. Jak to?
Za své nákupy jsem měla celkem dvě hrací karty. Doma jsem je vyplnila, dala do obálky, a jak to tak
bývá, úplně jsem na ně zapomněla. Aţ po několika týdnech jsem na ně narazila a rychle jsem je poslala.
No a to druhé štěstí byla pochopitelně výhra.
Uţ se těšíte, jak poprvé usednete za volant své nového Renaulta?
Vţdyť já nemám ani řidičák! Ale kvůli tomuto krásnému autíčku si ho budu muset udělat (smích).
Dvanáct týdnů odměňovala západočeská konzumní a spotřební druţstva své zákazníky. Během této
doby rozdala 144 výher. Své nové majitele tak má několik LCD televizorů, DVD, MP3 a MP4
přehrávačů. Radost výhercům jistě udělaly dárkové koše, kartony vína, soudky piva a mnoho dalších
hodnotných cen.
COOP si vţdy váţil a váţí svých zákazníků. Kromě kvalitního a čerstvého zboţí či regionálních výrobků
připravuje pro zákazníky řadu spotřebitelských soutěţí. Výhry v těchto soutěţích jsou malým
poděkováním za věrnost, kterou COOPu prokazujete. A těchto díků se v hojné míře dočkáte i
v roce 2011.
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Informace pro zákazníky
Váţení zákazníci,
oznamujeme Vám, ţe v souvislosti s připravovaným ukončením provozu specializované prodejny
průmyslového zboţí KOVO Touţim počínaje dnem 19. ledna 2011 dochází k postupné předispozici
rozděleného sortimentu zboţí na prodejnu APSA Touţim, nám.J. z Poděbrad čp. 58 a supermarket
COOP v OD Střela v Touţimi s tím, ţe prodejna Jednoty č. 231 rozšíří nabídku o sortiment
kuchyňských potřeb, úklidových prostředků a jejich doplňků nejpozději od 11. dubna t.r.
K optimálnímu rozdělení sortimentní nabídky dochází po vzájemné dohodě mezi Jednotou,
spotřebním druţstvem v Touţimi a společností APSA s.r.o Touţim, přičemţ jejím cílem je především
zachování zavedeného sortimentu, další rozšíření nabídky a zefektivnění podmínek prodeje tohoto
specializovaného zboţí v Touţimi.
Postupná předispozice zásob zboţí bude prováděna pokud moţno bez přerušení provozu této prodejny a
to v závislosti na obchodně-technické připravenosti obou shora uvedených prodejen.
Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a zároveň prosíme o shovívavost a tolerování přechodného
ztíţení nákupních podmínek, zejména pokud se týká základní orientace v nabídce prodávaného
sortimentu po dobu předispozice příslušných skupin (kategorií) zboţí za coţ se Vám tímto předem
omlouváme.
představenstvo druţstva
Jednota, spotřební druţstvo v Touţimi

FOTO – TRIO ČERNICKÝ PAVEL
BEZRUČOVA 50, TOUŢIM
NABÍZÍ PRODEJ PRODUKTŮ Z MEDU,
PROPOLISU, MATEŘÍ KAŠIČKY,
KOSMETIKU Z MEDU, MEDOVINY,
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ A PASPARTOVÁNÍ.
16
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Profíček!
(8. – 12.8.2011)

Vypisujeme termín příměstského tábora jiţ nyní (pro včasnou rezervaci místa). Rády pomůţeme
rodičům, kdyţ nefunguje přes prázdniny mateřská školka nebo druţina a Vaše dítko si ještě
netroufne na pobytový tábor i se spaním přes noc (mimo domov bez rodičů) … právě pro Vás je
připravena tato speciální nabídka pro děti od 5 do 15 let.

Příměstský tábor? Kde?
- ProfiCentrum o.s., Plzeňská 576, 364 01 Touţim
Náplň dne:
- budeme výtvarničit, zpívat, sportovat a chodit ven na čerstvý vzduch.
- budeme pořádat různé speciální programy (karneval, skupinové hry,……….)
- děti budeme samozřejmě během týdne fotit, aby měly vzpomínku na Profíček
- budeme se vzájemně poznávat, učit se dělit o hračky a pomůcky s kamarády, pracovat ve skupinách i
dvojicích
Kdo se bude o děti starat?
- paní Lenka Hubáčková a Jana Leheňová, obě s pedagogickým vzděláním
Kapacita dětí:
- na kaţdých 10 dětí 1 instruktorka na program,max.kapacita 20 dětí
Provozní doba:
- 7:00 – 15:30 (příchod dětí do 8:00 a odchod 15:00 – 15:30)
Stravování:
- vlastní = ranní a odpolední svačinka, v ceně = oběd a pitný reţim
Cena
- 1500 Kč na týden (42,5 hodiny) s obědem a pitným reţimem (v ceně jsou zohledněny i různé materiály
na tvoření, hry a zábavu)
Termíny úhrady, číslo účtu a variabilní symbol:
- hradí se PŘEDEM do 31.5.2011, hotově v ProfiCentru o.s. (ST 16:00 – 17:00)
- nebo na čísle účtu 233 4321 89/0300,VS rodné číslo dítěte
- přihlášky ke staţení na www.proficentrum.wbs.cz nebo osobně v ProfiCentru o.s.
- rezervaci místa máte aţ v momentě úhrady a odevzdání přihlášky
Těšíme se na Vaše dítka, Tým ProfiCentra o.s.
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŢE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
trasa č.27 Touţim
13h Touţim /na náměstí/ 14h Bochov /u kostela/
15h Ţlutice /u kina/ 16h Chyše /na náměstí – za křížkem/
Prodej 14.3.2011 při objednání 10ks —> 1 kuřice ZDARMA !!!
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/

stáří: 14-18týd.

cena: 130-150,-Kč

stáří: 14-18týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
6-8týd.

cena: 130-150,-Kč
60-80,-Kč
90-110,-Kč
130-150,-Kč
130-150,-Kč
250-290,-Kč

Prodej 28.4.2011
Kuřice černé, červené
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
Kačeny barbarie /husokačeny/
Husy /bílé/
Husy /landeské/
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/

Prodej 16.6.2011

při objednání 10ks drůbeţe - Nutrimix ZDARMA!!!
/vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst drůbeže/

Kuřice černé, červené
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
Kačeny barbarie /husokačeny/
Husy /bílé/
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/

stáří: 14-18týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
6-8týd.

cena: 130-150,-Kč
60-80,-Kč
60-80,-Kč
90-110,-Kč
130-150,-Kč
250-290,-Kč

stáří: 14-18týd.
stáří: 14-18týd.

cena:130-150,-Kč
cena:130-150,-Kč

stáří: 14-18týd.

cena: 130-150,-Kč

Prodej 26.7.2011
Kuřice černé, červené
Modré, kropenaté, sussex

Prodej 26.9.2011
Kuřice černé, červené

Drůbeţ, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese:Gallus Extra s.r.o., Praţská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

Koupíme zemědělskou půdu
Nabízíme nadprůměrné ceny,
8,- aţ 10,- Kč/m2 (80 – 100 tisíc Kč/ha) podle velikosti, bonity půdy, a přístupnosti pozemků.
Dohodnutou částku uhradíme ihned při podpisu kupní smlouvy.
Nabídky můţete podávat na mob. tel.: 724 013 267
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Přehled – separovaný komunální odpad 2007 – 2010 (množství v t)
Produkce odpadu-komodity v t
Rok
2007
2008
2009
2010

papír
37,171
42,561
45,764
40,3197

sklo
32,499
38,482
36,132
39,98

plast
22,187
22,787
27,342
28,4483

náp.karton
1,422
1,95
1,522
1,0137

Náklady na separovaný odpad 2009 a 2010
Faktury Resur 2009
458 002,- Kč

Faktury Resur 2010
481 476,- Kč

Příjmy za separovaný odpad 2009 a 2010
EKO-KOM 2009
Smlouvy podnikatelé
Celkem 2009

253 035,50
29 100,282 135,50

EKO-KOM 2010
Smlouvy podnikatelé
Celkem 2010

254 366,50
30 200,284 566,50

Přičemţ finanční ohodnocení od společnosti EKO – KOMU činí:
2009 1 Q
2009 2 Q
2009 3 Q
2009 4 Q
CELKEM

56 613,50
49 377,50
90 595,50
56 449,253 035,50

2010 1 Q
2010 2 Q
2010 3 Q
2010 4 Q
CELKEM

55 239,68 335,50
76 454,54 338,254 366,50

Produkce separovaného odpadu v roce 2010 – průměr na 1 obyvatele v kg
(k 31.12.2010 počet obyvatel v Touţimi a přilehlých obcí – 3 825)

Komodita
Občan/2010

papír
10,54

sklo
10,45

plast
7,44

náp. karton
0,27

V roce 2009 Město Touţim vynaloţilo 175 866,50 Kč na separaci komunálního odpadu, tím pokryje
38% finančních prostředků celkových nákladů na separovaný odpad.
V roce 2010 Město Touţim vynaloţilo 196 909,50 Kč na separaci komunálního odpadu, tím pokryje
41% finančních prostředků celkových nákladů na separovaný odpad.
MěÚ Touţim – OŢP K.Michalová
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Z čeho jsou vyrobeny typické domácí spotřebiče?
Do útrob moderních domácích spotřebičů jejich uţivatel většinou nenahlédne za celou dobu ţivotnosti těchto
přístrojů. Kompaktní design odrazuje i nejzarputilejší kutily, a pokud se výjimečně objeví závada, postará se o její
odstranění autorizovaný servis – jinak by došlo k porušení záručních podmínek.
O to zajímavější jsou výsledky takzvaného vzorkování. Při něm odborníci společnosti ELEKTROWIN a.s. zjišťují, z
jakých materiálů byly vyrobeny starší spotřebiče, u nichţ mnohdy jiţ ani neexistuje jejich výrobce, a v jakém
poměru jsou v nich jednotlivé materiály zastoupeny.
Z čeho se skládá dnešní mikrovlnná trouba?
Typickým zástupcem domácích spotřebičů, které se ve velké míře vyskytují ve zpětném odběru, je populární
mikrovlnka. O jejím materiálovém sloţení informuje Richard Mašek ze společnosti ELEKTROWIN.
„Největší podíl materiálů pouţívaných při její výrobě tvoří ţelezo. Z celkové hmotnosti přístroje se ţelezné
komponenty podílejí téměř 57 %. Významnější podíl pak má ještě sklo (16 %) a plasty (12 %),“ říká Mašek. Ve
společnosti ELEKTROWIN je garantem takzvaného vzorkování, tedy systematického zjišťování materiálového
sloţení typických zástupců jednotlivých skupin spotřebičů. Zjištěné údaje pak usnadňují ekologickou likvidaci těchto
„vyslouţilců“ ve zpracovatelských závodech a pomáhají dosáhnout vysoké míry dalšího vyuţití získaných
druhotných surovin.
Pohledem do historie zjistíme, jaký vývoj tato dnes tak běţná kuchyňská technologie prodělala.
Jak dostat radar do kuchyně?
Víte, ţe u zrodu dnešní mikrovlnky byl vojenský radar? Britští vojáci, kteří s jeho pomocí za druhé světové války
střeţili vzdušný prostor nad ostrovy proti německé Luftwaffe, totiţ brzy objevili jeho neplánované vedlejší účinky.
Dokázal jim totiţ zajistit teplou stravu i tehdy, kdyţ byly na jídelníčku jen studené potravinové dávky.
Obsluhy radarů si brzy všimly, ţe kdyţ v blízkosti antén prolétne vlnovým polem racek, záhy padá k zemi – a navíc,
poněkud cynicky řečeno, tepelně upravený. Traduje se, ţe vynalézaví bojovníci se brzy naučili napichovat třeba
uzeniny na dlouhé tyče a ohřívat je v bezprostřední blízkosti těchto obranných zařízení.
V principu stejný – ovšem podstatně zmenšený – magnetron (za jehoţ vývojem stojí i Čech Augustin Ţáček), jaký
tvořil srdce původního radaru, dnes umoţňuje fungovat mikrovlnným troubám. První mikrovlnka byla uvedena na
trh v USA uţ v roce 1947. Stála tehdy ale kolem tří tisíc dolarů, na tu dobu závratnou sumu, a měla rozměry dnešní
chladničky.
Zmenšit magnetron na rozměry, které umoţnily sériově vyrábět mikrovlnnou troubu v dnešní velikosti, se podařilo
aţ na začátku sedmdesátých let minulého století Japoncům.

Elektrowin

Poděkování
Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat Petrovi Titíšovi za jeho poctivost. Ztratila jsem na
Zámecké peněţenku, a Petr, který jí našel, mi jí osobě přinesl domů. Potěšilo mě, ţe v dnešní době, kdy
nadáváme na-náctileté, se najde ještě někdo slušný. Děkuji Růţena Vránová.

Zaměstnání
Přijmeme řidiče linkového autobusu (sk.D) z Touţimi a okolí. Kontakt: 602 113 950
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Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXI. číslo 1/2011* cena 3,- Kč

Připravujeme
22.3.2011 v 16:30 hod. - Sokolovna Touţim - Dětské divadelní představení Nešťastný šafářův dvoreček
31.3.2011 v 17:00 hod. - Sokolovna Touţim - Zábavné odpoledne pro seniory
6.4.2011 v 19:30 hod. - Sokolovna Touţim - Divadelní představení – Záměna

Prodej vstupenek v Infocentru Touţim
Infocentrum Touţim prodává
vstupenky na akce konané v Karlových Varech.
(Např. do Karlovarského divadla nebo do kina Čas)
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