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Zasedání Zastupitelstva města Touţim
Městský úřad v Touţimi a starosta města zvou všechny občany na zasedání Zastupitelstva města
Touţim, které se koná ve čtvrtek dne 17. března 2011 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v
Touţimi (II.patro).
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Odsouhlasení navrţeného programu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Projednání záměru na vyuţití zámeckého areálu
5. Projednání návrhů na doplnění kontrolního a finančního výboru
6. Zpráva předsedy kontrolního výboru
7. Zpráva předsedy finančního výboru
8. Projednání výsledku hospodaření města Touţim a PO v roce 2010
9. Projednání závěrečného účtu města Touţim za rok 2010
10. Projednání výsledku přezkoumání hospodaření města Touţim za rok 2010
11. Projednání návrhu rozpočtu města Touţim na rok 2011
12. Projednání rozpočtového výhledu na další léta
13. Projednání pověření pro radu na schvalování a provádění rozpočtových opatření
14. Projednání záměrů na prodej nemovitého majetku
15. Projednání ţádostí o prodej nemovitého majetku
16. Projednání nových Obecně závazných vyhlášek města Touţim
17. Projednání zprávy Hlavní inventarizační komise a návrhu smlouvy o výpůjčce
18. Projednání návrhu na podání ţádosti o dotaci a způsobu financování
19. Diskuze
20. Závěr
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My Češi jsme muzikanti…
neslo se v sobotu 26. února v podvečer
touţimskou sokolovnou a na tvářích všech
přítomných bylo vidět, ţe tomu tak
skutečně je.
Stalo se jiţ tradicí, ţe Dechový orchestr
ZUŠ Touţim pořádá začátkem roku
samostatný koncert. Tentokrát sestavil
kapelník Karel Musil vskutku lahůdkový
program, orchestr nezůstal nic dluţen
tradičnímu dechovému ţánru (Jara mládí;
Dva šátečky; Uţ koníček pádí), ale troufl si i
na skladby muzikálové, swingové, jazzové a další (Lásko má, já stůňu; New York; Moonlight Serenade; At The
Hop, Ezop a brabenec). Všichni členové orchestru předvedli skvělé výkony, hráli s chutí a láskou. Obzvlášť
výborná byla sóla – ta předvedli Míra Nováček na
trumpetu, Martin Černohorský na sopránsaxofon a
Míša Neuţilová na příčnou flétnu. Ve skladbě Bésame
Mucho se u sólového mikrofonu vystřídali hned tři
muzikanti, Veronika Vránová, Vlaďka Hajná na
tenorsaxofon a Martin Pták na pozoun. Nechyběl ani
zpěv, o který se postaraly ţačka ZUŠ Karolína Švecová
a jako host Eva Radová. Poprvé si také s kapelou
zazpíval mladičký Ludvík Molnár.
Lesk a pohodu celého výročního koncertu pořádanému
k 17-ti letému jubileu zaloţení dechového orchestru
ZUŠ Touţim dodával zpěvák a moderátor Miroslav
Zábranský.
Členové orchestru rovněţ připomněli akce, kterých
se za loňský rok zúčastnili, a poděkovali všem
přítomným za podporu. Jiţ několik let fungující
sdruţení „Přátelé touţimské mládeţnické dechovky“ se stále rozrůstá a je vidět, ţe zejména touţimským občanům
není osud mládeţe lhostejný a ţe podporují
smysluplnou činnost mladých lidí.
Připravených 90 minut programu uteklo jako
voda. Kapela musela přidávat několikrát a přítomní
přídavky doprovázeli nejen rytmickým tleskáním, ale i
zpěvem. Nikomu se zkrátka domů nechtělo.
I kdyţ udrţet takové těleso pohromadě jistě není
jednoduché, doufáme, ţe v případě naší dechovky se
to podaří, a těšíme se na další akce a na další krásné
skladby v jejím podání.
Jana Černohorská

Dne 26.2.2011 jsem se zúčastnila výročního koncertu pořádaného k 17. jubileu zaloţení dechového orchestru ZUŠ
vedeného Karlem Musilem. Koncert byl velmi vydařený, moc se mi líbil a všem ostatním jistě také.
Zpívali nám pan Miroslav Zábranský, slečna Karolína Švecová, slečna Eva Radová a Ludvík Molnár.
Přejeme všem účinkujícím muzikantům v kapele hodně úspěchů v další činnosti a děkujeme za hezký záţitek.
Procházková D. Touţim
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Kulturní a informační centrum pořádalo dne 19. února 2011 IV. REPREZENTAČNÍ PLES
K poslechu a tanci zahrála skupina AMETYST.
Celým večerem provázela moderátorka.
Doprovodným programem byla barmanská show
a vystoupení kejklíře.

SPONZOŘI:

TZB SERVIS – Richard Strolený,
Truhlářství – Petr Jelínek,
Eva Hosnedlová,
Zubní ordinace – Chadi Al Saman, Jaroslav Kolesa,
IDS Gastro – Petr Ajšman,
Lékárna Pod Smrkem,
Autoservis Jiří Košler,
Koloniál Karel Štumpa,
Hobby Jitka Böhmová,
Zlatnictví Lenka Matějková,
Manikúra-pedikúra – Hana Futrová,
Drogerie Lucie,
Jednota Touţim
Moser Karlovy Vary,
Thun 1794 a.s. – Nová Role,
Kosmetika – solárium – Helena Mouchová,
Kadeřnictví Renata Šulcová,
Foto Trio – Petr Černický,
STA Servis – Karlovy Vary,
Václav Veverka,
Elit Karlovy Vary,
S-Elektro Karlovy Vary,
Hollandia, a.s.

Ještě jednou děkujeme všem sponzorům.
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KARNEVAL 2011
V úterý 22.2.2011 se konal v sokolovně tradiční maškarní bál pro děti. Byl opět společnou
akcí SRPDŠ při MŠ Sluníčko, mateřské školy a Kulturního a informačního centra.
Na karnevalovou veselici přišlo dvěstěčtyřicet dětí v doprovodu svých rodičů, ale i
prarodičů, sousedů a kamarádů.
V 16:00 hodin se vyzdobená sokolovna zaplnila princeznami, vílami, čerticemi i čertíky, beruškami,
černokněţníky, klauny, čarodějnicemi, vodníky, spidermany, batmany a dalšími pohádkovými
postavami. Zkrátka celá sokolovna se na dvě hodiny proměnila v pohádkovou říši.
Hned u vstupu čekalo na kaţdého milé překvapení – plný balíček sladkostí. Vedle se našel stánek
s občerstvením v podobě sladkých koblíţků, které pro děti upekli kuchaři z mateřské školy.
Moderátor Šimon Pečenka se svou asistentkou Míšou zanedlouho roztančil celou sokolovnu. Dětské
hity se rozléhaly ze všech stran. Děti se bavily v zajímavých soutěţích za asistování šašků z řad
maminek, skotačením a rozpustilými tanci. Nechyběla ani tradiční promenáda všech masek.
Věřte, ţe se jen málokomu chtělo jít domů.
Pochvalu zaslouţí rodiče, za jejich snahu vytvořit dětem zajímavé masky a hlavně výbor SRPDŠ za
báječnou organizaci.
Za finanční a materiální zajištění karnevalu děkujeme :
Městu Touţim
OK STS Touţim
Hollandii Karlovy Vary, a.s.
Jednotě Touţim
panu Petru Ajšmanovi ml.

Artifex, Frape
manţelům Hosnedlovým
České poště
manţelům Fritschovým
panu Zdeňkovi Šimkovi

Petrovi Jelínkovi – Supra
panu Romanovi Hanzlíčkovi
manţelům Vernerovým - restaurace U Čápa
panu Petrovi Nováčkovi
Vl.Hazmuková- ředitelka MŠ Sluníčko
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Jarní putování po významných místech touţimska – Tip na výlet
Třebouň
Počátky této vsi nacházející se na úpatí Třebouňského vrchu sahají aţ do období 13. století, kdy byla kolonizační
vsí premonstrátského kláštera v Milevsku s popluţním dvorem touţimského proboštství. Třebouň vţdy patřila mezi
nejvýznamnější obce na touţimsku. V Třebouni to vţdy ţilo a ţije. Třebouň byla střediskovou obcí, pracoval zde
velmi aktivní Občanský výbor a hasičský sbor. Není na škodu si připomenout, ţe právě třebouňští hasiči
vybudovali v Touţimi na autobusovém nádraţí budovu čekárny s rychlým občerstvením. Aktivita místních obyvatel
je zde patrna na kaţdém kroku. Krásně opravená barokní kaplička Bolestné Panny Marie, kde v letních měsících
nechybí květinová výzdoba oken. Kaplička se stává o vánočních svátcích místem setkávání místních obyvatel,
doplněným krásnou vánoční hudbou. Hřišťátko s vybudovaným zázemím je místem konání sportovních a
kulturních akcí. Je zde pořádán dětský den, nohejbalový turnaj, hudební produkce a mnoho dalších akcí.
V Třebouni pracuje aktivní Osadní výbor.

Třebouňský vrch
Na Třebouňském vrchu v nadmořské výšce 824 metrů se kdysi nacházelo významné a vyhledávané plachtařské
středisko, později známé pod názvem „Česká Sibiř„. Konaly se zde pravidelně plachtařské dny. K útlumu
plachtařské činnosti došlo podle pamětníků po roce 1948, prý z obav před únikem plachtaře s érem přes hranice.
Činnost plachtařského střediska byla několikráte obnovena, změněna a zanikla. Postupem času zanikly objekty na
vrcholu i objekty na úpatí. Schody zarostly vegetací, zanikla rampa i rozhledna. Na Třebouňském vrchu byl
prováděn intenzivní geologický průzkum, který dnes připomíná jen zabetonovaná štola. Budovatelé světlých zítřků
zde chtěli dokonce otevřít lom. Bohudíky k tomu nedošlo, a překrásný přírodní útvar byl tak zachován příštím
generacím. Vytěţením kopce by došlo ke změně klimatických podmínek. Sláva Třebouňskému vrchu navrátil aţ
Klub českých turistů Touţim, který společně s občany Třebouně pořádá novoroční výšlap na kopec. A jaké byly
plány s Třebouňským vrchem? Mezi priority města Touţim na léta 2007 aţ 2013 bylo vybudování rozhledny a
turistické chaty na vrcholu.
Po odpočinku a občerstvení se vydáme z Třebouňského kopce po zelené turistické značce na hřebenovou túru. Na
rozhraní vrchů zelenou značku směřující doprava opustíme a vydáme se rovně na Branišovský vrch. Mineme
vrchol 809 m.n.m. Kolem skaliska jsou ještě patrny pozůstatky oplocení pro muflony. Pokračujeme pohodlnou
silničkou aţ k vrcholu 813 m.n.m. kde se na skalisku nacházejí pozůstatky astronomické observatoře A. M. Davida
O. Praem.
Po prohlídce pozůstatků astronomické observatoře sejdeme zpět dolů na cestu a vydáme se vlevo. Po značené
naučné stezce projdeme kolem odpočívadla, od kterého je krásný výhled na Klášter Matky Boţí v Novém Dvoře.
Pokračujeme po značené naučné stezce do vesničky Branišov k památnému stromu (dub letní). Dojdeme na
silnici, po které pokračujeme vlevo (nacházíme se stále na značené stezce). Na konci vsi se můţeme vydat vpravo
přes pastvinu k Branišovskému mlýnu, tedy jeho pozůstatkům. Orientačním bodem nám můţe být posed.
Pokračujeme po silnici aţ k prvnímu panelu naučné stezky svatého Blaţeje, pokračujeme stezkou kolem dalších
informačních panelů, ze kterých se dozvíme vše o zdejší krajině, kostele sv. Blaţeje, rostlinstvu, ptactvu, mlýnech
a na posledním panelu před silnicí, kde je také odpočívadlo se dozvíme podrobnosti o vesničkách v okolí,
Třebouňském a Branišovském vrchu. Pokud nebudeme litovat pár kroků, vydáme se vlevo po silnici k opravdu
poslednímu panelu, který informuje o květeně. Pokračujeme do obce Neţichov, kde se nachází Biofarma Belina
s prodejem ze dvora a sídlem o.s. Cesta z města. Neţichov č. 8. Pokračujeme dále po naučné stezce, na
Neţichovem stezka pokračuje vlevo cestou v lukách do obce Třebouň a dále do Touţimi. Celková délka výletní
trasy je 25 km. Výletní trasu si o 10 km zkrátíme, pokud pouţijeme k cestě do Třebouně a zpět do Touţimi
vhodné autobusové spojení
Jaroslav Hráský
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Domácí zdravotní péče
Hana BYDŢOVSKÁ,
Třebouň 15, Touţim

Dovolte mi, abych představila a vysvětlila, jaké sluţby poskytuje

Domácí zdravotní péče
V minulém čísle v Touţimských novinách jste byli obeznámeni s prací a moţnostmi pečovatelské sluţby.
Dnes bych vás chtěla seznámit se sluţbou Domácí zdravotní péče. Někteří z vás jiţ vědí, ţe tato péče je
poskytována zde na Touţimsku, Bečovsku, Tepelsku, Ţluticku a Bochovsku, jiţ od roku 1994.
Jedná se o zdravotní péči, kterou poskytují kvalifikované zdravotní sestry s dlouholetou praxí, se
středoškolským a vysokoškolským vzděláním v oboru zdravotní sestra. Na rozdíl od pečovatelské sluţby je
zdravotní péče plně hrazena ze zdravotního pojištění, tj. ţe pacienti mají tuto péči bezplatnou. Rozsah
poskytované péče je stejný s tím, který je poskytován zdravotnickým personálem v nemocnicích.
Patří sem například :
- odběr krve
- cévkování
- ošetřovatelská rehabilitace
- glykémie /glukometrem/
- prevence dekubitů, event. jejich ošetření
- klyzma

-

ošetření stomií
kontrola fyziologických funkcí /tlak, puls/
aplikace injekcí
příprava léků a jejich dávkování
infuze
celková hygiena

Nadstandard :
- moţnost po dohodě provádění /REBOX, BIOLAMPA /
- dovoz inkontinenčních pomůcek /pleny, vloţky, kalhotky/
Péče je poskytována zdarma a je závislá na poţadavku praktického lékaře, případně
poţadavku nemocnice. Ošetření provádíme výhradně v domácím prostředí, kam za Vámi
dojíţdíme. Pracujeme v nepřetrţitém provozu, coţ znamená, ţe jsme Vám k dispozici i o
sobotách nedělích a svátcích, a také pokud je potřeba i v nočních hodinách.

Spojení na naši agenturu:
pevná linka: 353 312 950 - zde je většinou záznamník , na který můţete sdělit svůj poţadavek a své
telefonní číslo, na které Vám potom můţeme zavolat - určitě se ozveme
číslo mobilního telefonu: 602 472 174
dále máme internetové stránky: www.treboun.unas.cz, na kterých je uvedeno, co zdravotní péče nabízí a
poskytuje, včetně kontaktu
Za agenturu Domácí zdravotní péče: Hana Bydţovská

Zábavné odpoledne pro seniory
Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 31.března 2011 do touţimské sokolovny, kde se od 17:00 hod. koná další zábavné
odpoledne pro seniory. K poslechu i tanci hraje p.Ţákovec. Vstupné zdarma.
Kulturní a informační centrum
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„PÉČI VAŠICH NOHOU SVĚŘTE DO MÝCH RUKOU„
Odborná pedikúra a manikúra včetně poradenství
- zrohovatělá kůţe
- mozoly
- kuří oka
- problematické nehty (zarostlé)
- masáţe nohou a rukou
DOMÁCÍ NÁVŠTĚVA !
NABÍZÍME PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ PRO VAŠE
NEJBLIŢŠÍ.
Termíny po telefonické domluvě: tel. 606 492 445, 737 963 601
TĚŠÍME SE NA VAŠE ZAVOLÁNÍ.
Alena Mačudová & Alena Husinecká
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P O Z V Á N K A
na XI. ročník sportovní soutěže „P Á K A“
Kdy:
Kde:
Sraz:

středa 23. března 2011
tělocvična ZŠ Toužim
podle příjezdů vlaků a autobusů
– tj. 8:30 – 9:30 hod.
v budově ZŠP Toužim
Předpokládaný konec soutěže: 12:00 hodin
Soutěže se mohou zúčastnit maximálně 3 borci za školu!
Průběh:

1. přivítání
2. zvážení soutěžících a rozdělení do 2 - 3 váhových
kategorií (podle počtu přihlášených borců)
3. krátká instruktáž
4. vlastní soutěž za účasti profesionálního rozhodčího
5. vyhodnocení soutěže a vyhlášení vítězů
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Láska ANO, děti ještě NE!
Takto zněl titulek besedy,které jsme se zúčastnili 21.2.2011 v Karlových
Varech v kině Čas. Zajímavou, vtipnou formou podanou, okořeněnou
zajímavými klipy, si ţáci 9. tříd uvědomili, co je v ţivotě čeká, čemu se asi
nikdy nevyhnou, a jaké krásné věci nám můţe ţivot připravit.
Besedu doplněnou zajímavými instruktáţními snímky vedl Mudr. P. Kovář,
zástupce Vzdělávací agentury pro
mládeţ CAT Ostrava. Přednáška se
konala
v
rámci
výukových
předmětů
Biologie
člověk
a
Rodinná výchova.
Hlavní tématem bylo rizikové
chování mládeţe v sexuálním
ţivotě, pohlavní choroby a AIDS a
reprodukční zdraví. Agentura má
svoje webové stránky, které mohou zájemci z řad široké
veřejnosti navštívit (www.antikoncepce.eu,
www.arundo.cz/catss, www.arundo.cz/catzs).
ZŠ Touţim - J. Váňová

SOU Touţim boduje
19. ledna 2011 se v Domaţlicích konal 2. ročník Regionální soutěţe ve stolování. Střední odborné učiliště
v Touţimi reprezentovaly ţákyně 2. ročníku oboru Kuchař – číšník, jmenovitě Katka Bernhartová, Helena
Kavúrová, Dominika Peroutková a Andrea Švarcová.
Pod vedením učitelky odborného výcviku, pí Pavlíny Korunkové, připravily slavnostní tabuli pro 6 osob na téma
Zahájení divadelní sezóny. Kaţdá ze šesti zúčastněných škol se s daným tématem vypořádala po svém. Naši
soutěţící se nechali inspirovat muzikálem Carmen a svou tabuli ladili do červené a černé barvy. Pečlivě si pohráli
s kaţdým detailem, coţ je právem vyneslo na nádherné 2. místo. Za úspěšnou reprezentaci naší školy jim náleţí
veliké poděkování. Děkujeme!
Simona Málková učitelka odborných předmětů, Iveta Skálová třídní učitelka
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Pták roku 2011
Česká ornitologická společnost, ve spolupráci s Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR a dalšími organizacemi vyhlásila Ptáka roku 2011 –
Strnada obecného.
Základní údaje : Strnad obecný
Vědecký název: Emberiza citrivella
Hmotnost: 25 – 35 gr.
Délka těla: 16 cm
Věk: v průměru 2 – 3 roky, nejvyšší doloţený věk v přírodě 13 let
Tah: u nás stálý pták s krátkými potulkami v mimohnízdním období,
severské populace převáţně taţné.
Prostředí: otevřená krajina s rozptýlenou zelení - okraje polí, luk a lesů.
Snůška: 3 – 6 vajec
Délka péče na hnízdě inkubace 12 – 14 dní, krmení mláďat 11 – 13 dní.

Potrava: převaţují semena, na jaře a v létě tvoří nezanedbatelnou
sloţku potravy drobní bezobratlí.
Právní ochrana: obecná ochrana náleţí strnadovi obecnému podle §
5a zákona č. 114/1992 Sb. V platném znění, v Červeném seznamu
ptáků ČR – není uveden.
Strnad obecný je u nás dosud běţným a známým druhem otevřené
krajiny, kterou jiţ od února oţivuje svým jednoduchým a
nezaměnitelným zpěvem. Přesto se jedná o „obyčejný„ druh ptáka,
v mnoha ohledech je velmi zajímavý a můţe nám dobře poslouţit jako
bioindikátor zemědělské krajiny.
Ačkoli do nedávné doby patřil strnad obecný v ČR k jednomu
z nejhojnějších druhů, v posledních letech došlo k postupnému
sniţování jeho početnosti.
Poznávání v přírodě:
Strnad obecný je pták zhruba velikosti vrabce. Nejtypičtějším znakem
samců je citronově zbarvená hlava a ţlutavá spodina těla. Při určování
v terénu musíme mít na zřeteli, ţe rozsah ţluté barvy je značně
variabilní. Samice a zejména mladí ptáci mají ţluté mnohem méně a
její odstín bývá světlejší. U čerstvě přepeřených ptáků je navíc
částečně kryta šedozelenými nebo hnědavými lemy nových per a
teprve po jejich opotřebení získá hlava typickou ţlutou barvu. Svrchní a
spodní strana těla je hnědě ţíhaná. Na svrchní straně nás při pohledu
zezadu upoutá rezavohnědý kostřec a zvláště při odletu na ocase
nápadně zasvítí bílé okraje. Zobák je krátký s typicky „strnadím“
zalomením čelistí.
Strnad obecný se často zdrţuje na zemi, kde se pohybuje drobnými
skoky. Při rozčilení, nebo před odletem často pocukává ocasem. Není
plachý, ale zůstává ostraţitý. Létá rychle, obratně a ve vlnovkách. Pro
zjev nebo jako pozorovatelnu volí exponovaná místa (vrchol keře nebo
strom, telegrafní drát či plot). Pro odpočinek se ale nejraději skryje
v olistěné koruně stromu nebo někde v houští.
Potrava:
Strnadi se po celý rok ţiví bezobratlými, od září do dubna ale převaţuje
rostlinná sloţka, především semena tra a obilí. Z dalších druhů rostlin
se často ţiví semeny trav (lipnice, ovsík, jílek) ale i roţců a jiných
plevelů. Z bezobratlých, konzumovaných strnady obecnými, jmenujme
motýly, housenky, dvoukřídlý hmyz, saranče, brouky, škvory, plţe a
pavoukovce.
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Rozšíření a početnost:
Hnízdní areál strnada obecného se rozprostírá od Norska a Severního Španělska na západě aţ po Bajkal na
východě. U nás ho potkáme od níţin aţ do hor. Nejhojnější je ve středních polohách. V období 2001 – 2003
hnízdilo na našem území asi 1,8 – 3,6 milionu páru a proto u nás patří strnad obecný k nejhojnějším druhem
otevřené krajiny.
Hnízdění:
Po rozpadu zimních hejnek, ke kterému u nás dochází podle počasí od února do března, začnou samci ohajovat
teritoria zpěvem případně souboji se svými soky. Teritorium slouţí převáţně k tvorbě páru a umístnění hnízda.
Místo pro hnízdo vybírá a stavbu samotnou obstarává výlučně samice. Hnízdo bývá umístěno na zemi schované
v trávě, kopřivách, ostruţinách, ale i v keřích, jako je růţe, trnka nebo hloh, případně na smrčku. Samice snáší 3
– 6 vajec. Na vejcích sedí pouze samice, krmení mláďat na hnízdě se pak účastní oba partneři. Mláďata se
osamostatňují 1 – aţ 2 týdny po vyvedení z hnízda.
Tah:
Dosavadní krouţkovací údaje naznačují, ţe naše populace jsou vyloţeně stálé. Strnadi ze severní Evropy, jsou
částečně taţní a zimují ve střední a západní Evropě. Krouţkovací výsledky prokázaly, ţe na našem území zimují
strnadi z Estonska, Ruska a Finska.
Jak strnadům pomoci:
V zimním období nepohrdnou přikrmováním pšenicí, ovsem nebo
ovesnými vločkami. Spíše neţ v městě a vesnicích strnady uvidíme
v polním remízku nebo na okraji lesa. Protoţe strnadi nejraději
sbírají potravu ze země, vytvořme na zemi jednoduchý zásyp, krytý
šikmou střechou proti větru, sněhu a dešti. Dřevěnou stříšku o
rozměrech 1x1m s umístněným na čtyři kůly, přední kůly asi 60 – 80
cm vysoké, zadní jen 20 cm. Krmit můţeme od listopadu do konce
března. Největší nouzi pro strnady představuje sněhová pokrývka a
potom konec zimy a předjaří, kdy je většina dostupných zdrojů jiţ
vyčerpána.
Výňatek z broţury „ Pták roku 2011 „ vydané Českou ornitologickou společnosti,
Zpracoval člen ČOS:Jaroslav Řehák
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18. ples Harmonie v Karlových Varech
Centrum pro zdravotně postiţené zve srdečně širokou veřejnost na 18. ples Harmonie, který se uskuteční 2. dubna od 20:00
ve slavnostním sále Grandhotelu Pupp. Plesem provází herec a moderátor Petr Rychlý, k tanci a poslechu hraje skupina
Forteband J. P. Š a Ametyst Jiřího Paláta. Jistě se také pobavíte u doprovodného programu v podobě různých vystoupení a
zaradujete se při výhře v bohaté tombole. Na ples je zajištěna doprava z Plzně přes Touţim a Bečov, dále pak z Chebu přes
Sokolov a z Jáchymova přes Ostrov. Ceny vstupenek jsou následující - přízemí 180,- Kč; balkón ochoz 120,- Kč; balkón stěna
50,- Kč. Informace o plese můţete získat také na našich stránkách www.sluzbypostizenym.cz nebo nás můţete navštívit na
našich pobočkách v Karlových Varech na Sokolovské 54, tel. 602 340 549, 353 234 666, v Sokolově na Rokycanově 1756, tel.
602 340 482, 352 628 788 nebo v Chebu na Kamenné 40, tel. 602 340 483, 354 433 024. Těšíme se na všechny účastníky.

Pravidelný servis klimatizace šetři zdraví Vaše i Vašeho vozu!!!
Pravidelná údrţba klimatizace Vašeho vozu je nutností,
na kterou nesmíte zapomínat!!!
Dále provádíme:
DIAGNOSTIKA
PNEUSERVIS
PŘÍPRAVA NA STK
VÝMĚNA ČELNÍCH SKEL
SERVIS KLIMATIZACE
SERVISNÍ PROHLÍDKY
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