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Jednání Zastupitelstva města Touţim
Dne 28.4.2011 se od 17:00 hod. uskuteční v zasedací místnosti Městského úřadu jednání Zastupitelstva
města Touţim. Na programu jednání budou tyto body:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Odsouhlasení navrţeného programu
Volba ověřovatelů zápisu
Projednání návrhu strategického plánu sociálního začleňování
Projednání nabídky o.s. Cesta z města
Projednání návrhu na vyřazení a prodej techniky TSM Touţim
Diskuze
Závěr

Hejtman Josef Novotný na pracovní cestě v Touţimi
Dne 12. dubna 2011 navštívil hejtman karlovarského kraje v rámci své pracovní cesty regionem Touţim.
První zastávkou pana hejtmana bylo SOU v Touţimi. Po té navštívil závod OZAP Touţim, kde si prohlédl
modernizovaný provoz. Generální ředitel Ing. Josef Špryňar ho seznámil s výrobním programem závodu a
hospodářským výsledkem. Následně proběhla exkurze provozu závodu, který zaměstnává ve dvousměnném
provozu cca 200 zaměstnanců převáţně z Touţimi a okolí. Svou návštěvu hejtman ukončil v nově vzniklém
Infocentru Touţim (otevřeno od 31.3.2011, provozovatel Cesta z města, o.s.), které sídlí v přízemí staré radnice na
náměstí Jiřího z Poděbrad 35.
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Váţení spoluobčané,
navýšení poplatků za svoz odpadů na rok 2011 (zveřejněno v předchozím vydání TN) vyvolalo
nemalou diskuzi. Podraţení pohonných hmot + poplatek za skládkování byly příčinou tohoto
navýšení cen. Rada města Touţim na svém zasedání, ze dne 28.2.2011, přijala návrh OŢP
bezplatného ukládání objemného odpadu na Sběrném dvoře v Touţimi.
Bezplatné ukládání - jako bonus se týká občanů trvale ţijících v Touţimi a přilehlých obcích, kteří
mají řádně sepsanou smlouvu na odvoz odpadu a plní povinnost odkládat komunální odpad na
místech k tomu určených, dle Obecně závazné vyhlášky č. 7/2005 města Touţim.
Ačkoliv město Touţim za loňský rok na správu odpadového hospodářství vynaloţilo 993 tis. Kč
z finančních prostředků, vnímá tuto skutečnost ve věci ukládání objemného odpadu na SD zdarma
jako zlepšení situace v našem městě.
Podstatou je předejít skládkování a především ukládání objemného odpadu u kontejnerů na
komunální odpad.

Třídění odpadů
Vyuţitelné – mohou být dále zpracovávány (papír a lepenka, sklo, plasty=PET lahve, folie, kelímky, kovy=
plechovky, hliník, kompostovatelný kuchyňský odpad, atd.)
Ukládáme do barevných označených nádob na veřejných prostranstvích - ZDARMA
Objemné – nevejdou se do popelnice (starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla,toalety,kuchyňské linky,
elektronika, drobný stavební odpad, atd.)
Odváţíme na sběrný dvůr v místě trvalého bydliště – ZDARMA JIŢ V BŘEZNU 2011
Nebezpečné – vykazují nebezpečné vlastnosti, nesmí se vhazovat do popelnice (léky, zářivky, výbojky,
akumulátory, galvanické články=baterie, ledničky a mrazničky, barvy, lepidla, oleje, atd.)
Léky můţete odevzdat v lékárně, ostatní pouze na sběrný dvůr - ZDARMA
Ostatní - nevyuţitelné odpady (mastné obaly od potravin, voskový papír, textil, porcelán, ţárovky, popel, zbytky
masa a kostí, tuby od zubních past, atd.)
Ukládáme do místních kontejnerů na směsný komunální odpad - ZDARMA

Shrnutí - na sběrný dvůr tedy patří:
Objemné odpady - starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, toalety, apod.
Nebezpečné odpady - zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články, barvy, lepidla, oleje, nádoby jimi
znečištěné, atd.
Elektrotechnika - nefunkční televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky, apod.,
Provozní doba na sběrném dvoře v Touţimi:
po – pá
7 h – 15:30 h. (zima)
po – pá
6 h – 14:30 h. (léto)

Důleţité
Obecně závazná vyhláška č. 7/2005 města Touţim neumoţňuje odkládání objemného
odpadu u kontejnerů!!!
Proto pokud nemáte jak objemný odpad přepravit na Sběrný dvůr, spojte s TSM Touţim a
domluvte si odvoz dle cenového sazebníku na tel. č. 353 312 080.
MěÚ Touţim-OŢP
K.Michalová

PODĚKOVÁNÍ
Jménem Všech občanů Radyně, bych chtěla poděkovat panu Davidovi Přesličkovi za vzornou údrţbu veřejné
komunikace v Radyni po celé zimní období. David, dle potřeby prohrnul veřejnou komunikaci ráno ve 4:00 hodiny,
před odchodem do práce. Večer, kdyţ z práce přišel, upravil veřejnou cestu i vjezdy do dvorů, vţdy podle mnoţství
napadlého sněhu. Vše prováděl svojí vlastní technikou a na své vlastní náklady.
Rešlová Marie
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ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA
O CENÁCH POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA
URČENÝCH K PRODEJI
Ceny pozemků dle skutečného stavu a jeho moţného vyuţívání:
druh pozemku

Touţim
v Kč/m2

přilehlé obce
v Kč/m2

125,-250,-65,-170,-35,-25,--

50,--

ostatní plochy – vedené v KN
vyuţití dle skutečnosti:
- zahrada, dvůr
- příjezdová cesta
- svah, skála
- močál
- určeno k výstavbě

35,-25,-12,-6,-65,--

25,-12,-12,-6,-50,--

vodní plochy – vedené v KN
- rybník bez hráze
- rybník s hrází

6,-15,--

6,-15,--

stavební pozemky – vedené v KN
vyuţití dle skutečnosti:
- garáţe
- výstavba RD – Janova
- výstavba RD – bez sítí
- výstavba RD – zasíťované
- dvůr, zahrada
- příjezdová cesta

zemědělské pozemky – vedené v KN
- vyuţití pro zemědělskou činnost
- zahrady
- trvalé porosty
- určeno k výstavbě
- močál
- svah, skála

dle BPEJ
35,-35,-60,-6,-12,--

50,-60,-25,-12,--

dle BPEJ
25,-25,-50,-6,-12,--

Ceny byly schválené na zasedání zastupitelstva dne 7.3.2011.

Informace k Touţimským novinám
Byla ustanovena redakční rada ve sloţení:
předseda: Jiřina Polívková,
členové: Ing. Jan Šimonovský, Mgr. Miroslava Köpplová, Doris Trsová,
Lenka Košlerová, Soňa Šimková, Josef Zankl.
Uzávěrka TN je vţdy k 20. dni daného měsíce.
TN budou vycházet měsíčně, a to začátkem kaţdého měsíce.
Příspěvky do TN + inzerci shromaţďujeme v Kulturním informačním centru, nám J. z Poděbrad 104, (bývalá
poliklinika); příspěvky + inzerci je moţno donést osobně nebo zaslat elektronicky na e-mail:
infocentrum@touzim.cz
Elektronické příspěvky musí být ve formátu Word 2003 (písmo Tahoma) nebo ve formátu pdf (v tomto případě
bude pouze zkopírován obsah článku do TN – bez opravy případných chyb). Jiné formáty nejsou přípustné.
Cena TN byla stanovena na 5,- Kč za výtisk.
Ceny inzerce:

formát
formát
formát
formát

A4
A5
A6
A7

(celá stránka)
(1/2 stránky)
(1/4 stránky)
(1/8 stránky)

- 1000,- 500,- 100,50,-
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Mapování neziskového sektoru
v Karlovarském kraji
Záštitu nad projektem převzal
náměstek hejtmana Karlovarského kraje,
pan Miloslav Čermák

V Karlovarském kraji budou mapovány neziskové organizace
Váţení přátelé, dovolte mi představit vám projekt Mapování neziskového sektoru v Karlovarském kraji.
Informační centrum pro mládeţ v Chebu, které zřizuje Krajská rada dětí a mládeţe Karlovarska (KRDMK), bude
v měsíci dubnu oslovovat neziskové organizace s obsáhlým dotazníkem s cílem získat přehled o aktivních, pasivních
a zaniklých organizacích. KRDMK je členem Asociace neziskových aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK), která
bude vzniklou databázi a analýzu vyuţívat jako odrazový můstek pro svoje další aktivity a zajišťování servisu
neziskovému sektoru nejen na regionální, ale i na celorepublikové úrovni. Dotazníkové šetření bude velmi
významnou součástí tohoto projektu. Pro lepší motivaci zástupců NNO pořádají realizátoři projektu soutěţ o
nejlepší propagaci jednotlivých NNO a to ve třech kategoriích – o nejlepší webovou prezentaci, o nejlepší Výroční
zprávu a o nejlepší příběh organizace (volná disciplína). Slavnostní vyhlášení vítězů soutěţe, spuštění e-katalogu
NNO a zveřejnění analýzy proběhne na Konferenci NNO Karlovarského kraje v září 2011.
„Jsme velice potěšeni, ţe se objevila tato iniciativa zmonitorovat stav poskytování sluţeb neziskovými organizacemi
a přispět k zpřehlednění a zefektivnění činnosti těchto organizací a těšíme se na moţnost vyuţití výsledků tohoto
průzkumu v budoucnu.“ Uvedl radní pro neziskový sektor Miloslav Čermák.
„V Karlovarském kraji byla velmi dobře zahájena spolupráce s krajským úřadem. Po vzoru ANNO ČR a Asociace
krajů byla podepsána smlouva o spolupráci mezi krajem a neziskovým sektorem v kraji. V rámci této spolupráce
byla naší organizaci bezplatně zapůjčena kancelář, ve které zajišťujeme poradenský a informační servis NNO.
Bezplatné zapůjčování zasedací místnosti je v současné chvíli samozřejmostí. Máme tak výborné podmínky pro
prohlubování této spolupráce.“ říká Hana Šnajdrová, místopředsedkyně ANNA KK, o. s.
V kraji je registrováno mnoho neziskových organizací. Bohuţel nejsme schopni v tuto chvíli zhodnotit či říci, kolik
z nich je funkčních. Bohuţel mnohdy ani nevíme, jaká je náplň jejich činnosti. Toto cítíme jako handicap, neboť
pociťujeme stále větší potřebu síťování a spolupráce mezi jednotlivými organizacemi. Pro rozvoj jednotlivých
neziskových organizací chceme pomoci s vytvářením lepších podmínek pro síťování. K tomu je ale nutné se nejprve
poznat a zařadit do oborových skupin.
Z těchto důvodů vznikl projekt, který zmapuje neziskový sektor, zjistí, co kdo dělá, co komu chybí, jak jsou
organizace finančně a personálně zajištěny, kolik dobrovolníků zajišťuje činnosti těchto organizací.
Předem Vám děkujeme za spolupráci,
Projekt podpořil Karlovarský kraj
Hana Šnajdrová
realizátor projektu
Informační centrum pro mládeţ
KRDMK, o. s.
Karlova 17, 350 02 Cheb
krdmk@seznam.cz
www.krdmk.com
tel. 776 204 962
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Mateřinka 2011
Tradiční regionální setkání nejmenších tanečníků,
herců, recitátorů, zpěváků a malířů z mateřských škol
se letos konalo ve středu 16.března v Městském
divadle v Sokolově.
Naše Mateřská škola „Sluníčko“ nechyběla ani letos.
Paní učitelky Vlaďka Vlková a Jarka Šlechtická
nelitovaly času a energie při náročném nacvičování a
odvedly kus poctivé práce.

Rozhodně se se svými malými tanečnicemi mezi 15
soubory z celého Karlovarského regionu neztratily. Za
své působivé taneční vystoupení při pečení pizzy
s názvem „Den v pizzerii“ sklidily velký potlesk a
obdiv publika.
Děvčata z MŠ „Sluníčko“ reprezentovaly skvěle
nejen naši školku, ale hlavně i naše město a
byly vybrány porotou z NF Mateřinka mezi
nejlepší
soubory
z celé
republiky
do
celostátního finále, které se bude konat 6. a 7.
května v Nymburce.
Hazmuková Vl. ředitelka MŠ „Sluníčko“

Velikonoční dílna plná radosti v MŠ Sluníčko
Ve středu 13. dubna přišli do naší školky čilé maminky, tatínkové i babičky
s dětmi na pravidelnou „Velikonoční tvořivou dílnu“ pro rodiče a děti.
Všichni si uţívali jarní atmosféru a pod šikovnýma rukama učnic ze SOU,
maminek, ale i tatínků a babiček, za nezbytné pomoci jejich dětí vznikaly
velikonoční dekorace, kraslice, květinové zápichy, ovečky, slepičky či
kuřátka. Smích se střídal s dětským povídáním a štěbetáním.
Celá akce proběhla jako jiţ tradičně za aktivní spolupráce a asistence učnic
ze SOU Touţim – obor zahradnice-aranţérka, kterým tímto moc děkujeme.
Velké poděkování patří
především paní Kamile
Šindelářové, mistrové
SOU, za to, ţe nám vţdy
v této jarní době daruje
svůj čas, kreativitu a
nápady při aranţování a
ztvárňování z přírodního
materiálu. Společně se
svými dětmi proţijeme
záţitky radosti a pohody a odcházíme domů s plnou náručí
velikonočních dekorací.
Učitelky, maminky a děti z MŠ Sluníčko Touţim
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KONEČNĚ VYŘEŠEN BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP v ZŠP TOUŢIM
Těţce tělesně postiţená děvčata ze Základní školy praktické a mateřské školy Touţim vyuţívají od
konce února schodišťovou plošinu.
Do té doby si tři děvčata vystačila se schodolezem, ale protoţe byl
nadměrně zatěţován, začal vypovídat svoji sluţbu. Původně byl určen jen
pro jedno dítě a nakonec byl pouţíván třemi. Poslední dobou se rychle
vybíjela baterie nebo se zastavil v polovině schodiště. Protoţe jsou třídy v
prvním patře a šatny s toaletami v přízemí, absolvoval denně cestu i
dvanáctkrát. Nezbylo nám nic jiného, neţ situaci řešit jiným způsobem –
pořídit schodišťovou plošinu, jejíţ cena se pohybuje kolem 400 tisíc korun.
Zhruba před rokem jsem školu přihlásila do projektu Nadace ČEZ, která
právě řešila bezbariérový přístup ve školách. Bohuţel pro velký počet
přihlášených jsme nepostoupili do uţšího výběru. Proto jsem v září
loňského roku oslovila Nadaci Olgy Havlové, která škole věnovala 20 tisíc
korun, a Nadaci Charty 77, ta přispěla částkou 200 tisíc korun. Zbývalo
sehnat necelých 190 tisíc, coţ uţ byla mnohem veselejší zpráva. Znovu
jsem kontaktovala Nadaci ČEZ, vysvětlila jim náš problém a kolotoč
pokračoval – vypisovat ţádosti, vysvětlovat, prosit, nebylo to jednoduché,
nicméně jsme sklidili ovoce. Nadace ČEZ schválila částku 150 tisíc
korun a firma OZAP Touţim přidala zbylých 10 tisíc.
23.února 2011 byla schodišťová plošina nainstalována firmou
ALTECH a slavnostně spuštěna za přítomnosti televize ČT1.
Je to pro postiţená děvčata a jejich asistentky velký dárek – přeprava je daleko komfortnější, rychlejší a méně
hlučná. Asistentkám pedagoga velmi usnadňuje práci a šetří jejich fyzické síly. Na to, jak jsme malá škola, je
tato vymoţenost menším zázrakem.
Ingrid Franková, ŘŠ

Karnevalové rejdění v ZŠP a MŠ Touţim
Letos jsme si na karneval museli počkat o něco déle neţ v předešlých letech. Tento čas jsme si krátili přípravami.
Výzdoba, tvorba masek a v neposlední řadě také pečení masopustních koblíţků nás dostatečně zaměstnaly.
V MŠ Domeček se uskutečnil karneval 8. března - přesně jak „velí tradice". Tento den se to ve školce hemţilo
pohádkovými postavami a zvířátky.
V ZŠP Touţim se karnevalové rejdění konalo o týden později pro velkou nemocnost ţáků. Přišly si to zopakovat i
děti z naší MŠ v nádherných převlecích.
Promenáda masek po jednotlivých třídách školy měla velký úspěch. Navštívili jsme téţ naše paní kuchařky ve školní
jídelně. Následovaly společné hry a soutěţe – děti ve dvou druţstvech absolvovaly vytyčenou dráhu s kamarádem
v obruči, se zavázanýma očima, nebo také zápolily v přetahování lanem. Zábavné bylo i podlézání lana,
v nápaditých převlecích to pro některé masky nebylo vůbec jednoduché. Po společných hrách následovala klidnější
zábava. V jednotlivých třídách byla připravena stanoviště, kde masky plnily různé úkoly – chytání ryb, hod na cíl,
skládání puzzle, přenášení míčku na pálce a jiné. Na závěr vyhlásila porota nejkrásnější masku a ocenila nejlepší
zamaskování diplomem. Všichni byli odměněni drobnými dárečky a sladkostmi od sponzorů. Rejdění skončilo
společnou diskotékou. Moc jsme si to všichni uţili.

Karneval v MŠ Domeček

Podlézání lana – ZŠP Touţim
Kolektiv učitelek ZŠP a MŠ Touţim
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JARNÍ DÍLNA v MŠ Domeček
Dne 24.3.2011 jsem si v našem Domečku připravili tvořivé odpoledne pro všechny zájemce a rodiče dětí naší
školky. Abychom si nastupující vládu jara zpříjemnili a mohli se z ní těšit, přichystali jsme Jarní dílnu. U
pracovních stolků se vyráběly obaly na vázičky z papírových prouţků v teplých barevných odstínech technikou
papírového tkaní, vyuţili jsme odpadového materiálu – víček z PET lahví k výrobě dekorativních kytiček v kombinaci
s papírem a zkusili jsme si květinu z pedigu k výzdobě oken nebo dveří.
Do tvoření jsme se pustili s plným nasazením a radost z práce nám nemohla pokazit ani velmi nízká účast z řad
rodičů, pro které se tyto odpolední akce připravují. Nevzdáváme se a opět rádi připravíme další tvořivé odpoledne,
příště v novém školním roce v jiţ tradiční Podzimní dílně.

Kolektiv učitelek MŠ Domeček
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MDŢ Třebouň

Jiţ tradičně se v Třebouňském klubu č.5 sešly ţeny, aby společně oslavily MDŢ. K občerstvení nechyběl zákusek s
kávou a lahvinka vína, kterou spolu s květinami předali místní hasiči. Všichni se dobře bavili do pozdních večerních
hodin. Ještě jednou děkujeme milé obsluze a to Pepovi Šobrovi a Ivanu Pálkovi.
Osadní výbor Třebouň

Vítání jara v Třebouni
Dne 3.4.2011 se na dětském hřišti v Třebouni
uskutečnil karneval spojený s vítáním jara. Děti i
rodiče se sešli v hojném počtu i díky krásnému
počasí. Proběhlo několik soutěţí, děti se v maskách
prošly obcí a pak si vyhrály na našem novém
dětském
hřišti
a
nových
pískovištích.

Nakonec jsme si opekli špekáčky. Tímto bychom
chtěli poděkovat městu Touţim za výstavbu
dětského hřiště a všem sponzorům, neboť nám
umoţnili proţít opravdu krásný den. Uţ teď se
těšíme na další akci, kterou bude Dětský den.
Osadní výbor Třebouň
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Toulání údolím Telecího a Úterského potoka – Tip na výlet
Druhé jarní putování je rozděleno do dvou etap a zavádí nás na území historického Vidţínského újezdu.
Dřevohryzy 1. etapa
Zaniklá ves Dřevohryzy leţící na Telecím potoce, je nejjiţnější obcí touţimska. Ves Dřevohryzy vznikla jiţ ve 13.
století a byla poddanskou obcí premonstrátského kláštera v Teplé. Teprve v druhé polovině minulého století byla
ves přičleněna k městu Touţim. Ves Dřevohryzy byla významnou zemědělskou obcí tepelska. V obci Dřevohryzy ţilo
v roce 1787 ve 27 domech 145 obyvatel. Katastrální rozloha obce byla 414 hektarů. V obci bylo chováno 196 kusů
hovězího dobytka, 7 prasnic a 11 včelstev. Na návsi stávala od roku 1835 socha sv. Jana Nepomuckého. Socha
však překáţela zdejšímu správci hospodářského střediska Státního statku Teplá, který do podstavce sochy narazil
se svým motocyklem, a proto socha musela zmizet. Na tepelsku zmizelo, nebo bylo poničeno mnoho soch. Státní
statek Teplá vznikl v roce 1949 z původního klášterního velkostatku a postupně převzal půdu soukromě
hospodářících rolníků a neprosperujících jednotných zemědělských druţstev. Statek hospodařil na výměře 7.458
hektarů.
V Obci Dřevohryzy byla malotřídní škola a také cihelna, která se nacházela za brodem přes Telecí potok vpravo.
V obci stával výletní hostinec Daliborka, vyhledávaný to kulturní stánek tepelských občanů. Interiér hostince byl
krásně vyzdoben motivy okolní krajiny od zdejšího lidového výtvarníka Ferdy 5. Iniciály této zdejší osobnosti
můţeme najít i v názvu rybníka FEVA ve městě Teplá. V obci působil 56. hasičský sbor, který byl součástí 99.
okresní hasičské jednoty Teplá. Obec Dřevohryzy má v současné době jen jediného stálého obyvatele
(bezdomovce), který ţije ve zdejším sklepení. S obcí Dřevohryzy se rozloučíme u pomníku zdejšího rodáka,
významného astronoma a kartografa Aloise Martina Davida O.Praem, který se zde v usedlosti č. 1 narodil 8.
prosince 1757. Od pomníku se vydáme vlevo směr Dobrá Voda. Ještě před mostem přes Telecí potok se můţeme
vydat vpravo k zaniklému Rollerovu mlýnu. Prohlídka pozůstatků mlýna je vhodná pouze v jarních měsících. V létě
jsou pozůstatky mlýna zarostlé bujnou vegetací. Vlevo za mostem v pastvině proti proudu Telecího potoka se
nachází minerální pramen, jen kousek od přítoku z rybníka Cihelna. Naše putování pokračuje za mostem vpravo,
tedy po proudu potoka po zpevněné lesní cestě. Na větším rozcestí odbočíme vpravo přes můstek přes Telecí
potok. Na dalším rozcestí odbočíme vlevo, projdeme kolem zaniklého Nového mlýna, kde se má nacházet minerální
pramen.
Orientačním bodem k nalezení zaniklého mlýna nám můţe být posed na protější straně, tedy vlevo. Pozor k mlýnu
se terén prudce svaţuje. Projdeme návsí zaniklé tesařské osady Novomlýnské Chaloupky a pokračujeme aţ k silnici.
Po silnici se vydáme vlevo a dále do obce Bezděkov. Pokračujeme tzv. telefonkou do Kosmové a dále po silnici do
Touţimi.
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Úterý – 2. etapa
Výchozím místem této etapy je obec Bezvěrov. Do této obce je výhodné autobusové spojení z Touţimi. Z obce
Bezvěrov se vydáme vpravo po červené turistické značce, která nás dovede do obce Úterý.
První zmínka o této vsi leţící na Úterském potoce, pochází jiţ z 12. století. V roce 1233 daroval král Václav 1. ves
Vtherci (latinský název obce Úterý) své matce Konstancii i s okolními obcemi Vidţínského újezdu. Ves Úterý byla
patrně střediskem tohoto újezdu. Matka Konstancie prodala ves i s okolními obcemi Vidţínského újezdu
premonstrátskému klášteru v Teplé. Díky tepelskému klášteru premonstrátů došlo ve středověku k největšímu
rozvoji městečka Úterý, kterým se stalo jiţ ve 14. století. Mezi nejstarší památky patří kostel sv. Jana Křtitele z 12.
století. Kostel byl do dnešní barokní podoby přestavěn podle plánů Kryštofa Diezenhofera po roce 1694, kdy
městečko postihl zhoubný poţár. Dalším kostelem v obci je kostel sv. Václava, nacházející se po pravé straně nad
obci směr Teplá. Kostel byl vybudován v polovině 18. století. V městečku Úterý se nachází celá řada historicky
cenných objektů. Z městečka Úterý pochází zakladatel Mariánských Lázní opat tepelského kláštera premonstrátů
Kryštof Prokop Reitenberger, k jeho slávě byl také pojmenován minerální pramen vyvěrající nad městečkem vlevo
směr Teplá.
Po prohlídce městečka Úterý a delším odpočinku se vydáme po zelené turistické značce proti proudu Úterského
potoka, dříve Holčíkova potoka. V úseku od městečka Úterý aţ k Bezděkovskému potoku se nacházela celá řada
mlýnů. Dnes po některých mlýnech nenajdeme ţádné pozůstatky. Prvním mlýnem na naší pouti je, spíše byl,
Hargův mlýn. Dalším mlýnem na Úterském potoce byl Tofflův mlýn, nad kterým se nacházela cihelna a pod ním
dnes jiţ zaniklá vesnička Sonnenberg. Následoval Jansův mlýn, dále Nový mlýn a pro nás významný Holčíkův mlýn,
přímo ve mlýně se měl nacházet minerální pramen. Mlynář Holčík pocházel z Dobré Vody. Pozoruhodným mlýnem
na Úterském potoce byl velký Zuckerův mlýn, dále se zde nacházel i malý Zuckerův mlýn. Pokračujeme stále po
zelené turistické značce aţ do obce Bezděkov a dále jako v předešlé etapě aţ do Touţimi.
Srpova místopisná mapa zemí Koruny české nás zavádí do historie území touţimska a tepelska.
Jaroslav Hráský

Z činnosti TJ Sokol - oddíl basketbalu
V sezoně 2010 – 2011, která právě skončila byla v soutěţích přihlášená druţstva mladších miniţaček, mladších
ţaček a ţen.
Mladší miniţačky hrály oblastní přebor Karlovarského a Plzeňského kraje a v této soutěţi skončilo druţstvo na 4.
místě. Druţstvo tvoří velmi mladé hráčky (některé i předškolního věku) doplněné o děvčata ročníku 1999. Toto
druţstvo je vlastně přípravkou pro ţákovská druţstva.
Ţeny hrály oblastní přebor Karlovarského a Plzeňského kraje a vzhledem k tomu, ţe nevěnují tolik času přípravě
(studují a pracují), dosahují slabších výsledků. I přes nepříznivě výsledky je dobře, ţe se tomuto sportu i nadále
věnují.
Mladší ţačky – druţstvo tvoří děvčata ročníku 1997 aţ 1999 a v letošní sezoně se kvalifikovalo druţstvo do
ţákovské ligy. Hrála se tak liga v našem městě opět po 21 letech. Děvčata dosahovala velmi pěkných výsledků po
celou dobu soutěţe. Ve své skupině obsadila 6. místo, čímţ si zajistila účast i v příštím ligovém ročníku. Některá
děvčata jsou velmi úspěšná i v individuálních činnostech, patří sem např. Hana Gašicová v Loko K. Vary a hraje za
starší ţačky.
Vzhledem k tomu, ţe kvalitních hráček není dostatek, hostují i v našem druţstvu dvě děvčata z Plzně a jedno děvče
z Koţlan. Některá děvčata však nevěnují tréninkům tolik času a píle co vyţaduje republiková soutěţ.
Touto cestou chceme poděkovat sponzorům (i kdyţ jich je velmi málo), kteří sport v Touţimi podporují, protoţe
bez jejich pomoci bychom tuto soutěţ nemohli hrát. Děkujeme hlavně podpoře MÚ Touţim za poskytnutí finanční
pomoci a za sportoviště i zázemí. Chceme také oslovit a poţádat o poskytnutí podpory dalších sponzorů, aby tím
pomohli zajišťovat uţitečnou činnost dětí a mládeţe ve městě.

Areál „Koupaliště„ TJ Sokol a jeho vyuţívání
TJ Sokol Touţim vlastní areál „Koupaliště„, který je umístěn vedle rybníka při cestě na Štěrkárnu. Součástí areálu je
kiosek, WC a tenisové kurty. Dále k areálu patří pláţ u rybářského rybníka, takţe v létě je moţné i koupání. Přes
letní sezonu se snaţíme pronajímat kiosek, aby lidé při koupání, tenisu měli občerstvení. Nedaří se to však vţdy
dobře.
Kurty mohou být za poplatek vyuţívány pro tenis širokou veřejností. Jsou velmi dobře udrţovány a informace o
podmínkách vyuţívání získáte u pana Pavla Princla (tel. 607 945 463). Poplatky se platí na celou sezonu a uhrazují
se z nich veškeré náklady na udrţování kurtů.
Zveme všechny, kteří mají rádi pohyb a chtějí si zahrát, aby naše kurty navštívili.
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Čtenářský maratón
V rámci března coby měsíce knihy proběhl dne 23.března na
Základní škole v Touţimi Čtenářský maratón. Kromě vytvoření
co nejdelšího časového rekordu bylo cílem akce seznámit se
navzájem s našimi oblíbenými knihami a vyzkoušet si hlasité
čtení před publikem.
Přestoţe účast ţáků nebyla povinná, hudební salónek se
postupně zaplňoval a s knihou v ruce se plynule vystřídalo
celkem osmdesát dva čtenářů ze čtvrtých aţ devátých tříd. Četlo
se krásných
pět hodin a
dvacet
sedm minut a nejčtenější knihou se stal podle očekávání
příběh čarodějnického učně Harryho Pottera.
Jako upomínku na první ročník Čtenářského maratónu si
všichni čtenáři hliněné sovičky, které vyrobili ţáci druhého
stupně pod vedením paní učitelky J. Leheňové.
Všem, kteří se na uspořádání
i průběhu úspěšné akce podíleli, patří
veliký dík.

Poznáváme náš region
V rámci předmětu Zeměpis navštívili ţáci osmých tříd druhou největší likérku v ČR – karlovarskou Becherovku. S
průvodkyní jsme prošli historické sklepy plné dřevěných sudů naplněnými vzácným bylinným likérem. Dozvěděli
jsme se také o historii tohoto závodu, seznámili jsme se s výrobním procesem, ale výrobní tajemství zůstalo
zachováno i před námi – pouze dva lidé znají recepturu.
Bylinný likér zraje 3 měsíce a bylinky na jeho výrobu se nakupují po celém světě. Likér se exportuje do celého
světa a jeho roční výroba jde do milionů litrů. V současné době je hlavní závod v Bohaticích, kam byl nedávno
přeloţen, ale krásné Muzeum J. Bechera zůstalo na svém místě.
V závěru prohlídky jsme viděli v kinosále velmi pěkný dokumentární film o zdejší tradici - výrobě Becherovky. Zdejší
muzeum určitě stojí za prohlídku a dozvědět se něco nového o výrobě tohoto 200 let starého bylinného likéru také
stojí za trochu času.
ZŠ Touţim- J. Váňová, Mgr. M. Píbalová
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Jarní Srdíčkový den na naší škole
Tak jako kaţdý rok, tak i v letošním roce jsme se zapojili do veřejné
sbírky pro občanské sdruţení Ţivot dětem. Ve dnech 12. a 13.
dubna jsme prodávali mezi ţáky, pedagogy a správními
zaměstnanci drobné upomínkové předměty - magnetky, reflexní
pásky a přívěsky. Celková částka, kterou se podařilo vybrat, činí 2
295,-Kč. Výtěţek Srdíčkového dubnového dne jde na pomoc těţce
handicapovaným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí
péči svých rodičů. Z výtěţku budou zakoupeny různé rehabilitační a
zdravotní pomůcky, invalidní vozíčky, zdravotní kočárky atd.,
k usnadnění jejich nezbytné celodenní péče, kterou jejich stav
vyţaduje.
Občanské sdruţení Ţivot dětem díky pomoci občanů, organizací a
sponzorů zakoupilo přístrojovou a zdravotnickou technologii pro
dětská oddělení nemocnic ve výši 98 110 435 Kč. Podrobné
informace o zakoupených darech naleznete na www.zivotdetem.cz ,
svojí pomoc můţete podpořit dárcovskou sms ve tvaru dms
zivotdetem na číslo 87777.
O hladký průběh akce se postarali ţáci 9.A, kterým patří
poděkování: K. Daněk, F. Strolený, Š. Kotačková, B. Plachá.
ZŠ Touţim - J. Váňová, koordinátor akce

Právní vědomí
Tak jako kaţdý rok, tak i v letošním roce jsme pozvali do naší školy PHDR. Z. Papeţovou - tiskovou mluvčí za Policii
ČR K. Vary, která se ţáky 8. a 9. tříd vedla besedu na téma Kriminalita mládeţe.
V současné době přibývá přestupků a trestných činů u mládeţe a mladistvých, proto byli ţáci seznámeni s pojmy co
je to výpis z trestního rejstříku, co je to opis, co je to přestupek a co pouze přečin, co je to trestní zodpovědnost a
právní vědomí.
Beseda byla o to zajímavější, protoţe byla prokládána zajímavými případy z dlouholeté praxe PHDR . Z. Papeţové.
V závěru besedy měli ţáci prostor pro zvídavé otázky, na které jim bylo odpovězeno.
ZŠ Touţim - J. Váňová

Enviromentální výchova na naší škole
V měsíci březnu t.r. jsme uspořádali pro ţáky 6. a 7. tříd v rámci EVVO zajímavou besedu na téma Jsou vţdy
potraviny zdravé a Proč kupujeme víc?
Besedu vedla lektorka z CHKO Slavkovský les - Kladská K. Dvořáková, která velmi zajímavou a hravou formou
seznámila ţáky se zdravotními riziky potravin, co znamená značení na obalech, co jsou bio potraviny, co jsou fair
trade výrobky a jaké jsou principy ekologického zemědělství.
Ţáci pracovali aktivním způsobem, ne ţádná klasická přednáška, ale formou brainstormingu je lektorka postupně
zapojovala do hry, pracovali v komunitním kruhu, řešili formou práce ve skupinách různé úkoly a hledali správná
řešení. Ţáci si tak osvojovali jiný druh výuky a hlavně museli pracovat společně v týmech.
V závěru dostali ţáci prostor pro zvídavé otázky, na které jim lektorka velmi ochotně odpovídala.
ZŠ Touţim - Š. Vodrlintová, J. Váňová

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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Lyţařský výcvik
V průběhu měsíce února odjeli ţáci 7. a 9. tříd na lyţařský
výcvik na Ţeleznou Rudu.
První den po našem příjezdu (sobota 19.2.) jsme se šli
podívat na Špičák, kde byly různé atrakce, závody a zimní
radovánky se vším všudy, jak to na horách chodí (dobrá
muzika, veselí, vtipní moderátoři, atd.)
Celou akci organizovala a sponzorsky zaštítila firma Milka.
Další dny jsme se věnovali bílému sportu na zmrzlém sněhu
pod bedlivým dohledem učitelů J. a P. Princlových.
Ve
středu,
kdy
bývá
kritický den a je povinné volno, jsme si uţili bowlingu a
prohlídky městečka Ţelezné Rudy.
Lyţařský kurz se nám velmi líbil, proţili jsme zde krásný
týden plný pohody, sportovního vyţití a nezapomenutelných
záţitků. Jsme jedna z mála škol v našem regionu, kde se
lyţařský kurz pořádá. Děkujeme touto cestou vedení naší
školy, ţe nám umoţňuje se výcviku i opakovaně zúčastňovat
a hlavně poděkovat manţelům Princlovým, kteří mají vţdy
výcvik bezvadně zajištěný s komplexním servisem.
Děkujeme - účastníci lyţařského výcviku
Horníková A.,
Marenčáková M.(9.A)
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Mladí hasiči závodili
Dne 19. března 2011 pořádala základní organizace SDH
Touţim jiţ 18. ročník Halové soutěţe mladých hasičů.
Soutěţe se zúčastnilo asi 200 dětí z Karlovarského a
Plzeňského kraje. Soutěţili ve čtyřech disciplinách: štafetě
dvojic, štafetě 4x40 m, štafetě CTIF a uzlové štafetě. Boj o
prvenství byl do poslední chvíle velmi vyrovnaný.
Zde je umístění ve starší kategorii: 1.místo – Chodská
Lhota, 2.místo – Stráţov, 3.místo – Planá u M.L., 4.místo –
Touţim, 9.místo – Touţim. Umístění v mladší kategorii:
1.místo –Bečov nad Teplou, 2.místo – Útvina, 3.místo –
Chodská Lhota, 7.místo – Touţim.
Za dary a věcné ceny bychom chtěli poděkovat sponzorům
(KASIA vera s.r.o., Hollandia a.s., Hobby, Vinárna u Štádlerů,
Koloniál Štumpa, Zelenina Dlubal, Cukrárna, OK STS Touţim, a.s.,
Česká spořitelna, a.s., Pekárna, Jednota SD Touţim, Bayer,
Restaurace u Čápa, Večerka u Drbalů), Městu Touţim a ZŠ za
tělocvičnu.
Dále týden před touto soutěţí jsme se zúčastnili 14.ročníku
Halové soutěţe mladých hasičů v Plzni – Škvrňanech, kde se
mladí hasiči z Touţimi umístili ve starší kategorii na 2. a 6.místě.

Všem soutěţícím děkujeme.

Josef Mikula – vedoucí MH
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Teplá a Touţim se dočkají
řady nových sociálních sluţeb

29.3.2011, Teplá - Nová sociální firma, nízkoprahové zařízení pro mládeţ, rekvalifikační kurzy,
dluhové a finanční poradenství – tyto a řada dalších sluţeb budou v následujících třech letech
k dispozici stovkám obyvatel sociálně vyloučených lokalit na Touţimsku a Tepelsku – a nejen jim, ale
i všem dalším lidem, kteří se potýkají se zadluţením, mají nízké vzdělání a hledají práci nebo si chtějí
zvýšit kvalifikaci. Jsou zahrnuty v plánu, který sestavili členové Lokálního partnerství Teplá a Touţim.
Plán přijali na včerejším jednání zastupitelé města Teplá.

„Strategický plán nám spolu s partnery Lokálního partnerství umoţní realizovat soubor opatření, která přispějí
k postupnému začlenění sociálně vyloučených obyvatel z Teplé a okolí do společnosti. Osobně věřím, ţe nám
strategický plán přinese moţnost kvalifikovaně pracovat s dětmi a mládeţí, coţ povede k smysluplnějšímu trávení
volného času, předcházení kriminality, zvýšení vzdělanosti a lepšímu uplatnění mladých na trhu práce. Dalším
významným cílem je sníţení nezaměstnanosti v našem regionu,“ říká o strategickém plánu sociálního začleňování
starostka Teplé Jana Číţková.

Schválený plán je výsledkem více neţ půlroční práce skupin sloţených se zástupců obou měst, škol, policie a
neziskových organizací, které se věnují práci s lidmi dlouhodobě ţijícími v podmínkách sociálního vyloučení. „Plán

navrhuje konkrétní aktivity, termíny, do kdy se mají stát, a zodpovědné subjekty, které zajistí jejich zrealizování pro
roky 2011 aţ 2013,“ říká lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování Alexander Olah.

Navrhované aktivity jsou v plánu rozděleny do čtyř oblastí - zaměstnanost, vzdělávání a volný čas,
bezpečnost a prevence sociálně patologických jevů a bydlení.
Zvýšení zaměstnanosti by měla napomoci nově zaloţená sociální firma, která by měla v Teplé začít fungovat uţ
od října tohoto roku. Ta vytvoří minimálně 10 pracovních míst pro lidi se ţádným nebo základním vzděláním.
Základní a střední školy v regionu budou moci pořádat kurzy pro doplnění základního vzdělání, které bude
podmínkou pro vstup do rekvalifikačních kurzů. V Teplé je jiţ dnes intenzivně vyuţívána veřejná sluţba a
veřejně prospěšné práce. Plán počítá se zajištěním pokračování této sluţby, která přispívá k navýšení
existenčního minima a udrţení pracovních návyků u dlouhodobě nezaměstnaných. Součástí podaného projektu
bude i zřízení místa koordinátora pracovníků veřejné sluţby, který bude vykonávat dohled nad jejími
pracovníky.
Velkým problémem řady rodin je vysoká zadluţenost. Sluţba dluhového a finančního poradenství klientům,
kteří o ni projeví zájem, nabídne pomoc s oddluţením, zároveň bude působit preventivně a varovat před dalším
nebezpečným zadluţováním.
Pro podporu vzdělávání bude vytvořena pozice sociálního pracovníka, který bude mít na starosti speciálně
zajištění komunikace a spolupráce mezi místními školami a rodinami. V Teplé bude z projektu hrazeného
z evropských fondů zřízeno nízkoprahové zařízení pro mládeţ ve věku 15 aţ 26 let. Bude mladým lidem
pravidelně nabízet moţnost smysluplného trávení volného času a zmírní tak jejich moţnou inklinaci ke kriminalitě
nebo uţívání návykových látek. Důleţitými sluţbami, které v regionu zatím nejsou dostupné, jsou sociálně
aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi. Také ty, nejen pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit, zajistí jeden
z připravovaných projektů.
Právě příprava projektových ţádostí a vybírání vhodných dotačních titulů teď naváţe na plánovací část působení
vládní Agentury v místě. Na plán úzce naváţou konkrétní projekty, které zajistí financování a zprovoznění všech
uvedených nástrojů na podporu sociálního začleňování.

„Právě koordinace všech aktérů a propojenost řešení ve všech oblastech, se kterými mají obyvatelé sociálně
vyloučených lokalit potíţe, je jedním z hlavních cílů práce Agentury v kaţdém místě,“ říká ředitel Agentury pro
sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček.
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Agentura je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR vedené vládní zmocněnkyní pro lidská
práva. V Touţimi a Teplé působí Agentura od dubna roku 2010.
Podle odhadů ţije na Tepelsku v podmínkách sociálního vyloučení zhruba 500 obyvatel, na Touţimsku asi 140
obyvatel. Většina sociálně vyloučených lokalit se nachází ve spádových obcích. Většinou jde o panelové bytové
domy, které dříve slouţily jako zázemí pro zaměstnance bývalých státních statků, do kterých se sestěhovaly
většinou romské rodiny za cenově dostupným bydlením.
Kompletní verze Strategického plánu sociálního začleňování LP Teplá a Touţim je ke staţení zde:
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-tepla-a-touzim/strategicky-plan-lokalnihopartnerstvi-tepla-a-touzim-asz-2011/download nebo na stránce města na adrese www.tepla.cz
Alexander Olah, tel.: 725 397 251, mail: olah.alexander@vlada.cz

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB
LADA LUKAVEC
Jsme příspěvková organizace městyse Lukavec.
Poskytujeme
odlehčovací
sluţbu
pobytovoucelorepublikově, ambulantní a terénní-regionálně.
Sluţba je určená osobám dospělého věku (19-64 let)
s mentálním a kombinovaným postiţením, o které je jinak
pečováno v jejich domácím prostředí. Dočasným
převzetím péče chceme umoţnit nezbytně nutný
odpočinek nebo čas k řešení osobních záleţitostí rodinám
pečujícím o tyto osoby.
Délka odlehčovacího pobytu můţe být aţ 3 týdny, jedno
místo je vyhrazeno na 6. měsíční pobyt. Kapacita našeho
zařízení je 8 míst pro pobytovou odlehčovací sluţbu. 7
míst pro ambulantní odlehčovací sluţbu a 2 místa pro terénní odlehčovací sluţbu.
Všechny zájemce o sluţbu rádi přivítáme v našem Centru po předchozí telefonické domluvě a také zodpovíme
veškeré dotazy. Moţný je také tzv. pobyt na zkoušku s rodičem.
Pobytová sluţba:
Ambulantní sluţba:
Terénní sluţba:

nepřetrţitě
po-pá 6-20
po-pá 8-18

Kontakt:
V Chaloupkách
Ředitel:
Telefon:
E- mail:
Web:

Centrum sociálních sluţeb LADA Lukavec
196, 394 26 Lukavec
Mgr. Hynek Seidl
(+420) 774 624 008
hynekseidl@seznam.cz, ladalukavec@centrum.cz
www.ladalukavec.cz

o.s. Občanské sdružení ( nezisková organizace), Plzeňská 576, 364 01 Toužim,
IČO:22832297, tel:606 324 670, e-mail: proficentrum@centrum.cz,www.proficentrum.wbs.cz
ProfiCentrum o.s., v Touţimi hledá od 1.10.2011 lektory volnočasových aktivit dětí a mládeţe se zaměřením
v těchto činnostech:
Ping- pong (stolní tenis) Bojová umění (karate, judo, kick box) Relaxační cvičení (taj-či, jóga)
Poţadujeme:
- plnoletost
- bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
- organizační schopnosti v práci s dětmi
- praxe v práci s dětmi a mládeţí vítána

Nabízíme:
- přátelský kolektiv, kvalitní zázemí
- pravidelný příjem
- proplacení cestovních nákladů

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail proficentrum@centrum.cz nejpozději do 15.6.2011.
Těšíme se na spolupráci.
Mgr. Jana Leheňová a Mgr. Lenka Hubáčková
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Městská knihovna Touţim
Otevírací doba:
Pondělí 8.00-17.00 Středa 8.00-16.00 Čtvrtek 8.00-16.30
Kontakty: 353 312 191, e-mail: knihovna@touzim.cz
www.touzim.knihovna.info

Statistika knihovny za rok 2010
Návštěvníci Výpůjčky
Z toho
Beletrie Naučná Beletrie Naučná Návštěvníci
celkem periodika
děti
děti
internetu
13 565
18 484
4823
10407
1270
1456
528
3971
Městská knihovna má jednu pobočku v Základní škole, která je otevřena vţdy kaţdé úterý
pravidelně se v obou knihovnách konají besedy pro ţáky ZŠ
v Městské knihovně jsou návštěvníkům a čtenářům k dispozici 4 PC s přístupem na internet. Internet je pro
všechny uţivatele zdarma!!!, hradí se pouze tisk a kopírování
na www stránkách knihovny můţe čtenář vstoupit do on-line katalogu knihovny, kde si můţe prohlíţet a
rezervovat kniţní tituly

BESEDY V MĚSTSKÉ A ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ
V měsíci březnu (měsíc čtenářů) se v Městské i školní knihovně konalo
několik besed se ţáky ZŠ. Těchto besed se účastní děti od prvních do
pátých tříd. Celkem proběhlo 14 besed a zúčastnilo se 250 dětí. Na
besedách jsou děti seznámeny s chodem a pravidly knihovny, soutěţí
zde a všichni pak dostanou sladkou odměnu. S ţáky čtvrtých a pátých
tříd jsme si povídali o internetu a bezpečnosti při jeho vyuţívání.
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MILITARY CONVOY – MAY 2011
Váţení obyvatelé obcí a měst, které se nacházíte v bývalém operačním prostoru 97. pěší divize US army. Tak, jako
v minulých letech, i v tomto roce k Vám zavítáme, abychom si společně s Vámi připomněli dny osvobození
Západních Čech americkou armádou.
Naše spojené Kluby vojenské historie z Mělníka, Kladna, Slaného, Terezína a Litoměřic budou opět tábořit v obci
Prachomety, na místě, kde v květnu 1945 měla své depo techniky americká armáda. Letošní rok se do těchto míst
vydáváme uţ po páté. Stále nás zajímá historie osvobození Vašeho kraje právě 97. pěší divizí, která ve svém znaku
nese bílý trojzubec na modrém poli.
Níţe předkládáme rozpis naší jízdy. Zveme Vás k prohlídce našeho konvoje, kde si zvláště mládeţ nebo pamětníci
mohou prohlédnout dobovou válečnou techniku, uniformy a zbraně tehdejších osvoboditelů. Rovněţ Vás zveme do
našeho campu v Prachometech, kde si můţete prohlédnout i dobový tábor s jeho táborovým ţivotem.
SOBOTA 7.5.2011
ODJEZD
TOUŢIM
BEZVĚROV
KRSY
KONST.LÁZNĚ

9:45
10:40
11:20
14:00
16:00

10:00
11:00
11:40
14:15
16:40

TOUŢIM
BEZVĚROV
KRSY (boj.rekonstrukce)
KONST.LÁZNĚ
PRACHOMETY

9:45
11:00
13:00

10:00
12:00
14:00

TEPLÁ
HORNÍ SLAVKOV
PRACHOMETY
NAVRAT DO CAMPU

NEDĚLE 8.5.2011
PRACHOMETY
TEPLA
HORNÍ SLAVKOV
Velitel kolony:
Organizační support:

Petr Barchánek
Libor Beránek

„ 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!
Alena Mačudová & Alena Husinecká
Termíny po telefonické domluvě:
Tel.: 606 492 445 – 737 963 60
NABÍZÍM PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ PRO VAŠE NEJBLIŢŠÍ
TĚŠÍME SE NA VAŠE ZAVOLÁNÍ.

Vydává Městský úřad Toužim pod číslem registrace MK ČR E 12303.
Sídlo redakce: Městský úřad Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim ,
telefon: 353 300 711, fax: 353 300 722, email: infocentrum@touzim.cz
Úprava a tisk: redakční rada; distribuce: sekretariát MěÚ
Číslo 3/ 2011 vyšlo: 22.4.2011

18

