Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XIX. číslo 7/2009* cena 3,- Kč

Váţení spoluobčané,
neúprosně se blíţí konec letošního roku, roku 2009. Všichni víme, ţe je čas
adventu a s tím spojené tradiční svátky vánoční a samozřejmě vítání roku 2010.
Jsou to svátky, kdy jsou pospolu rodiny a příbuzní, rekapitulují končící rok a
spřádají plány do roku nového.
Ne ve všech rodinách bude vše příjemné. I v letošním roce nás opustili naši
nejbliţší. Proto si vzpomeňme i těch, kteří jiţ mezi námi nejsou. V kaţdém případě
došlo během roku ke spoustě krásných a příjemných chvil. Určitě jsme poznali
nové přátele a přejme si, aby dobrých a slušných lidí přibývalo a proţívali jsme
celý ţivot ke své spokojenosti.
Dovolte mi, abych za Radu a Zastupitelstvo města Touţim Vám všem popřál
příjemné proţití svátků vánočních, aby byly proţité v klidu a spokojenosti, a
dětem nadělil Jeţíšek dárky, po kterých jejich duše touţí.
Do nastupujícího roku 2010 všem hlavně zdraví

Antonín Vrána – starosta města Touţim
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V neděli 29. listopadu 2009 se v Touţimi
na náměstí uskutečnilo Rozsvícení vánočního
stromu.
Úvodní slovo a celou akci uváděla p. Lenka
Košlerová. Vystoupení dětí MŠ a vystoupení
tanečního páru bylo vydařené. Na závěr jsme
se rozloučili velkým ohňostrojem s hudebním
doprovodem.
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Dne 4.12.2009 se konala v sále sokolovny v Touţimi Bambulova mikulášská nadílka.
Té se zúčastnilo 280 dětí; s doprovodem rodičů se jednalo o cca 500 osob.
Program a soutěţe se vydařily.
Závěrem se mezi dětmi objevil Mikuláš, anděl,
a několik čertů. Všem zúčastněným dětem předali nadílku.
Kdo si tento den nevyzvedl dopis od Jeţíška, můţe si jej vyzvednout v Infocentru a
v Knihovně nejpozději do 22.12.2009
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Beseda ve školní knihovně
Dne 24.11.2009 zajistily třídní učitelky ZŠP Touţim pro ţáky 7. – 9. ročníku besedu ve školní
knihovně. Knihovnice - paní Lenka Košlerová nás vřele přijala, pohovořila o své práci a o
uspořádání kníţek v knihovně. Připomněla nejznámější spisovatele a ilustrátory dětských
kníţek.
Poté se ţáci rozdělili do skupin a soutěţivou formou doplňovali kříţovky, rébusy, přesmyčky.
Podle známých postaviček určovali názvy knih a zfilmovaných pohádek. Náplň besedy
všechny zaujala.
Děkujeme paní Košlerové za obohacení vědomostí žáků v oblasti literatury a těšíme se
na další spolupráci se školní knihovnou.
Učitelky ZŠP

Recitál Josefa Fouska – Nemám čas lhát
Dne 23.listopadu 2009 v Sokolovně se konalo vystoupení Josefa Fouska, který nás všechny
svým nezaměnitelným humorem pobavil. Během představení si bylo moţné koupit jeho CD
anebo vydané knihy, které ochotně podepsal.
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM – DOPIS KOORDINÁTORA KRAJSKÉHO ÚŘADU
O DOPRAVNÍ OBSLUŢNOSTI.
Váţený pane starosto,
v letošním roce, z obecně známých důvodů, více, neţ v letech předchozích, bylo značně nesnadné udrţet celkový
dopravní výkon v základní dopravní obsluţnosti plně na úrovni roku 2009, naopak bylo nezbytné některé dopravní
výkony dále do základní dopravní obsluţnosti nenavrhnout.
Přes tyto nepříznivé okolnosti si Vás dovolujeme informovat, ţe KIDS KK, p.o. připravil návrh přesměrování
původních spojů 421445/21 a 24 (22:05 z Touţimi do Teplé přes Otročín resp. 22:40 z Teplé do Touţimi přes
Prachomety) tak, ţe bude od 13.12.2009 zaveden nový pár spojů 3 a 4 na lince 421401 Bečov n.Teplou – Otročín
– Měchov – Touţim v relaci Touţim – Bečov,,ţel.st. k vlaku 149/7131 (příjezd do Bečova 22.50) a zpět. Tím se
cestující veřejnosti z obcí Krásné Údolí, Útvina a města Touţim umoţní návrat z krajského města v pozdním
večerním čase, kdy dosud spojení nebylo.
Kromě tohoto opatření jsme připravili návrh úprav dopravní obsluhy místní části Dobrá Voda na jehoţ základě
byly do jízdního řádu linky 421445 zapracovány tyto, dle našeho názoru, změny k lepšímu: spoje 421445/2 (4:50
z Teplé do Touţimi), 421445/15 (14:40 z Touţimi do Teplé), budou od 13.12.2009 vedeny přes Dobrou Vodu,
spoj 25 bude sloučen se spojem 23 (15:40 z Touţimi do Teplé - do Dobré Vody spojení nově i o prázdninách).
Kompetentní orgány Karlovarského kraje tj. Komise dopravní a zejména Rada Karlovarského kraje (RKK) následně
návrh projednaly, viz usnesení č. RK 1107/11/09 a RK 1108/11/09 ze dne 5.11.2009, kterými RKK schválila 7.
změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obsluţnosti územního obvodu
Karlovarského kraje pro rok 2009“ dle návrhu a „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní
dopravní obsluţnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2010“ dle návrhu.
Závěrem bychom si dovolili vyjádřit naději, ţe výše uvedená zlepšení dopravní obsluţnosti místní části Dobrá Voda
přispějí k alespoň částečné eliminaci jevu sociálního vyloučení zdejších obyvatel a ţe spoje budou jimi vyuţívány
k všeobecnému prospěchu.
S pozdravem
Ing. Jan Mládek
KIDS KK, p.o.
zástupce ředitele

Český západ získal cenu Gypsy Spirit 2009
Toužim – Dobrá Voda / Plzeň
Občanské sdružení Český západ získalo 1. prosince v Praze cenu Gypsy Spirit 2009 v kategorii nevládních
organizací. Cílem tohoto projektu, který v České republice probíhá prvním rokem, je podpořit úsilí všech,
kteří se podílejí na zlepšení situace Romů v České republice. Český západ byl na cenu nominován za svou
úspěšnou práci v sociálně vyloučených lokalitách v Dobré Vodě a okolí na Toužimsku. V Plzni je sdružení
známé díky provozování dobročinného obchodu Buťi ve Veleslavínově ulici.

Prodej vstupenek v Infocentru Touţim:
Infocentrum Touţim od 1.12.2009 prodává
vstupenky na akce konané v Karlových Varech.

ZUŠ Touţim pořádá
Vánoční koncert v Sokolovně
16. prosince 2009 v 17:00 hod.
Srdečně Vás zveme.
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Hnízdění našich čápů v roce 2009
V letošním roce přiletěl první čáp jiţ
18.března. Začal opravovat hnízdo a čekal na
přílet druhého čápa, (samici), která přiletěla aţ
30. dubna a to bylo oproti minulému roku o 14
dní déle. Zpočátku byly obavy, ţe v tomto roce
nebudou ţádná mláďata. Stalo se ale, ţe čáp
se úspěšně pojímal a samice 17. května po
snášce vajec je trvale zahřívala. Druhý čáp
létal z hnízdiště a lovil na loukách a rybnících
vhodnou
potravu
pro
svou
druţku.
Ponocováním bylo potvrzeno, ţe na sezení
vajec se střídavě podílí oba čápi.
První mládě bylo na hnízdě vidět kolem 16.
června a následně i druhé mládě, které bylo
menší a slabší. Oba čápi se o mláďata na
hnízdě pečlivě starali, lovili vhodnou potravu,
se kterou přilétali v rozmezí 2 hodin na hnízdo,
a krmili svá mláďata. Jednoho dne v podvečer
přilétl čáp a vyvrhl ze ţaludku hada, odhadem
70 cm dlouhého (asi uţovku), o kterého se
začala
přetahovat
obě
mláďata.
Bylo
nebezpečí, ţe jedno z mláďat vypadne
z hnízda. Do tohoto přetahování zasáhl jeden
z čápů a hada rozpůlil, tím kaţdé mládě mělo
svůj díl, který snadno nasoukali do svého
ţaludku.

Tím skončilo sledování a pozorování našich
čápů v tomto roce a lze si jenom přát, aby se
čápi příští jaro vrátili včas na stejné místo,
úspěšně zahnízdili a tím obohatili všední ţivot
všem milovníků přírody a občanům našeho
města.
V ornitologii působím celou řadu let, mám
kolem sebe nemálo zájemců a občanů, kteří
sledují činnost našich čápů od příletu, aţ po
jejich odlet na zimoviště, od kterých získávám
poznatky, týkající se ptactva v naší lokalitě a
především poznatky o čápech, které jsem
získal od p. Václava Duchka, který mě sdělil
následující skutečnost. Pan Duchek kolem 25.
srpna t.r. kdyţ projíţděl mezi Neţichovem a
Branišovem, viděl v lukách u Blaţejského
rybníka cca 40 čápů, kteří se občerstvovali a
soustřeďovali před odletem na zimoviště. Je
moţné, ţe mezi ostatními byli i čápi z našeho
hnízdiště. Zůstává nezodpověděná otázka,
odkud čápi přiletěli, kdyţ v Karlovarském kraji
je málo hnízdících čápů. Je to poprvé, kdy
jsem tento poznatek z většího soustředění
v naší lokalitě získal.
Řehák Jaroslav
člen ornitologické společnosti

Čas ubíhal, mláďata rostla a 12.srpna
poprvé opustili hnízdo a začali krátce létat
v okolí hnízdiště. 18.srpna odletěli oba staří
čápi s jedním mládětem. Druhé ještě zůstalo
na hnízdě. Krátce na to přilétl jeden starý čáp,
mládě nakrmil a 20.srpna oba odletěli na
zimoviště.

Vítání občánků.....
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SLOVO STAROSTY

Váţení spoluobčané,
jako kaţdým rokem je mou povinností sdělit Vám co jsme v letošním roce udělali.
I letos pokračovaly práce na levé straně pivovaru. Byly zde prováděny práce na
sepnutí objektu – statika, odstranění podlah a násepů kleneb, statické zajištění kleneb včetně
spárování, demontáţ záklopů stropu a další práce s tím související. Celkem tyto práce měly
finanční objem ve výši 1,657 tis. Kč, z toho dotace od Ministerstva kultury z programu
záchrany architektonického dědictví částka 1,350 tis Kč a vlastní zdroje, to znamená, ţe
z rozpočtu města byla pouţita částka 337,5 tis Kč. I pro příští rok máme podanou ţádost o
dotaci a mělo by se pokračovat s opravami stropů a podlah v levém křídle s opravami
gotických kleneb sklepa a vstupu do prvního podlaţí.
I v letošním roce jsme byli nuceni provizorně zakrýt část střechy zámku a to ve výši
150 tis. Kč. V současné době jiţ patří zámek městu, tudíţ nemůţeme vymáhat prostředky, co
se do opravy vloţily, od majitele. Ten stejně neměl na krytí ţádný majetek a byl v konkurzu.
V současné době jednáme co se zámkem. Budeme Vás informovat.
Na opravu chodníku ve Ţlutické ulici bylo vynaloţeno cca 250 tis. Kč, neboť se
dávaly nové obrubníky. Ještě nás čeká udělat lepší povrch.
V domě s pečovatelskou sluţbou byla dokončena výměna plastových oken za 42 tis.
Kč a za ostatní vybavení včetně antény na digitální příjem bylo vynaloţeno 80 tis. Kč.
Na investiční výdaje bylo vynaloţeno:
a) nová čekárna v Kosmové a cesty v Dobré Vodě, v Touţimi ke Karasáku, Karlovarská,
Krásný Hrad - celkem
1,978 tis Kč
b) chodník na Plzeňské ulici u čp. 149
65 tis. Kč
c) chodník u OD Jednota (jen naše část)
240 tis. Kč
d) oplocení hřiště na Zámecké
102 tis. Kč
e) dofinancování zateplení Základní školy
8,728 tis. Kč
f) přestavba pro ZŠP a MŠ v prostorách nad rehabilitací
1,434 tis. Kč
g) dofinancování bytu a ordinace z plicního oddělení
441 tis. Kč
h) projekt na dům pro seniory ve Školní ulici
237 tis. Kč
i) střecha na výměníkové stanici
515 tis. Kč
a další drobné náklady ve výši
200 tis. Kč.
Mimo tyto akce byla provedena fasáda v Pivovarské ulici na čp. 114 a dosti větším
finančním nákladem jsou opravovány byty v čp. 8 v Kostelní ulici, čp. 92 v Pivovarské a čp.
287 v Druţstevní ulici. Za přispění města byla také opravena kaplička u kostela. Dotace
městských příspěvkových organizací činila cca 12 mil Kč (školy, TSM, Teplárenství.
Musíme konstatovat, ţe jsme nemohli uskutečnit všechny akce, které byly plánované a
to z toho důvodu, ţe od začátku II. čtvrtletí nastává propad příjmů. Odhad je cca 5,0 mil Kč.
Jak bude vypadat situace v roce 2010, ještě nevíme. V kaţdém případě budeme pracovat na
akcích, na které jsme obdrţeli dotace, máme je rozpravované a jedná se o tyto:
restaurování morového sloupu, renovace parku včetně zálivů pro parkování aut, kompletní
úprava komunikací a chodníku u sokolovny, parkoviště na Plzeňské ulici a parkoviště na
Sídlišti. Ostatní akce se budou odvíjet jen dle finančních prostředků. Začátkem roku Vás
budeme informovat.
Antonín Vrána – starosta města
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INFORMACE MATRIČNÍHO ÚŘADU TOUŽIM - údaje k 30.11.2009
Narození:
V roce 2009 se v Touţimi narodilo celkem 38 dětí – z toho 20 chlapců a 18 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.
Touto cestou chceme poděkovat za pěkně připravené vystoupení dětí pod vedením paní učitelky Suchanové a
Hodlové a popřát klidné proţití vánočních svátků, hodně štěstí jak v osobním ţivotě, tak v práci.
Komise pro občanské obřady navštěvuje také s osobní gratulací jubilanty po dosaţení věku:
70, 75, 80, 85, 90 a více let. V letošním roce navštívily členky komise – paní Šiklová Drahomíra, Pohanová
Marie, Waldmannová Věra a Grulichová Marta celkem 88 jubilantů.
Písemné gratulace starosty Města Touţim zajišťuje matriční úřad. Jedná se o jubilanty ve věku 60, 65, 70, 75,
80, 85, 90 a více let.
Počet obyvatel Toužimi a částí: celkem
- k 01.01.2009
3806
- k 30.11.2009
3827

z toho:

muži
1914
1922

ženy
1892
1905

- průměrný věk obyvatel: 38 let; muži: 41 let; ženy:39 let
- nejstarší občan Toužimi – věk 97 let – žena, věk 96 let – muž
Pohyb obyvatel:
přistěhovaní:
odstěhovaní:
úmrtí:

celkem
198
60
31

z toho: muži
93
29
16

ženy
105
31
15

Blanka Čevelová – matrikářka MěÚ Touţim

Projekt Adopce na dálku
Při podzimním sběrovém dni, na kterém se podíleli ţáci 8. a 9. tříd naší školy, bylo sebráno 6,2 tuny starého
papíru. Peníze, které jsme obdrţeli / jedná se o částku ve výši 2 263 koruny /, poputují do daleké africké Ugandy
pro naší adoptovanou dívenku Anetthu na zaplacení dalšího roku jejího studia. Sběr papíru, Den Země, odborné
exkurze do Černošína, recyklace papíru a odpadů, ochrana ţivotního prostředí, ekologicky zaměřené soutěţe,
výtvarné soutěţe a prolínání těchto témat do výuky jednotlivých předmětů, to vše je součástí projektu
Enviromentální výchova, který funguje i na naší škole.

ZŠ Touţim - Š. Vodrlintová

Nebezpečný svět závislostí
V průběhu měsíce listopadu t. r. jsme uspořádali v rámci předmětů RV a OV pro ţáky 7. a 8. tříd besedu na
téma Nebezpečný svět závislostí kolem nás. Besedu vedl p. Zdeněk Pospíšil, který ţáky upoutal svým téměř
hereckým výkonem. Beseda byla velmi akční, ţádné nudné přednášení, ale široký prostor na dané téma, kde i
ţáci měli moţnost vyjádřit své poznatky a současně jim byl dán prostor pro jejich zvídavé dotazy.

ZŠ Touţim - J. Váňová, Š. Vodrlintová

Podzim ve školní druţině
Také v letošním školním roce jsme otevřeli 4 oddělení školní druţiny. Starší ţáci zahájili celoroční sportovní
projekt „Sportujeme po celý rok“ Terčovým závodem a turnajem ve florbalu.
Mladší děti soutěţily v chůzi na dětských chůdách, v hodu na cíl, v jízdě na koloběţkách, ve štafetě druţstev 1. a
2. tříd.
Nástěnky zdobily práce dětí z výtvarné soutěţe „Vzpomínky na prázdniny“, vyuţívali jsme přírodní materiálu
k vytvoření obrázků a „Podzimníčků“.
Paní Škrabánková, školní psycholoţka, připravila pro ţáky 1. a 2. tříd zajímavou a poutavou besedu na téma
„Poznej sebe i své kamarády“.
Blíţí se Advent a tak pomalu začneme vyrábět a kreslit obrázky, masky čerta s Mikulášem a andělem, na které se
děti uţ teď těší.

J. Schramková

8

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XIX. číslo 7/2009* cena 3,- Kč
Exkurze do a. s. Moser Karlovy Vary.

Láska, sex a manţelství

V rámci projektu Volba povolání a v rámci
předmětu Zeměpis navštívili ţáci 8. tříd naší
školy v závěru měsíce listopadu t. r. a. s.
Moser Karlovy Vary.
Manufaktura Moser se stala symbolem
kvality tradičního sklářského řemesla. Je
povaţována za klenot českého sklářství a za
vrcholné představitele rukodělné umělecké
práce sklářů. Rukodělný charakter práce se ve
sklárně uchovává dodnes. Kaţdý moserovský
výrobek
vyţaduje
hodiny
rukodělného
zpracování sklářskými mistry. Taje manuální
zručnosti při opracování výrobků se tradičně
předávají od starší generace sklářů těm
mladším. Stát se mistrem sklářem vyţaduje
léta těţké práce. Tajemství výroby ekologicky
čistého bezolovnatého křišťálu tvrdého jako
skála a jiskřivého jako olovnatý křišťál, spočívá
v unikátní kombinaci těch nejkvalitnějších
surovin. Bezolovnatá sklovina a vysoká
řemeslná zručnost mistrů sklářů, brusičů a
rytců proslavila značku Moser doma i v
zahraničí.
O to větší radost máme z toho, ţe dva ţáci
naší školy se vyučili sklářskému řemeslu a v
současné době pracují v tomto oboru.

1. prosinec je označován mezi širokou
veřejností jako Mezinárodní den boje proti
AIDS. Jiţ 7. rokem se naše škola zúčastňuje
veřejné sbírky a pro naše ţáky pořádáme
besedy k tomuto tématu. Letos jsme besedu
uspořádali pro ţáky 9. tříd, kterou vedl pan
Z.Pospíšil.
Ţáky seznámil s problematikou vztahů mezi
mladými lidmi - nechtěná těhotenství, ochrana
při pohlavním styku, promiskuita mezi mladými
lidmi atd...
Besedu vedl velmi ţivě, ţáci reagovali na
jeho výklad, a dokonce se v závěru besedy i
někteří ptali na radu, problémy a bolístky
náctiletých. Beseda se ţákům velmi líbila a
nám jde o to, aby ţáci byli informováni i z
jiného zdroje neţ je škola, rodina, internet, ale
aby svoje poznatky získávali z řad odborníků,
které
jim
můţeme
my,
jako
škola
zprostředkovat.
ZŠ Touţim - J. Váňová

ZŠ Touţim – Mgr. M. Píbalová, J. Váňová

Nově otevřené kadeřnictví
RENATA
Dámy

Páni

na náměstí Jiřího z Poděbrad 104, 1. patro
Přijďte si nechat ostříhat a upravit vlasy do nového kadeřnictví
za bezkonkurenční ceny !!!

V prosinci akce – ZDARMA MASÁŽ HLAVY

Pracovní doba:
po – pá 9:00 – 17:00 hod.
tel: 776 606 169
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STROM Praha a.s.
Karlovarská 423, 364 01 Toužim
Tel. 353 395 379 – 380

NEMÁTE JEŠTĚ DÁRKY POD
STROMEČEK . . .
!!! Přijďte se podívat do naší prodejny a jistě si vyberete !!!
Nabízíme Vám široký sortiment kvalitních hraček BRUDER
–

modely strojů a aut, šlapací modely

Dále máme pro MALÉ i VELKÉ množství oděvů

– pracovní kombinézy, monterkové soupravy
– lacláče, pracovní bermudy, bundy, čepice, trička …
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PODZIMNÍ DÍLNA V MŠ DOMEČEK
Dne 3.11.2009 v odpoledních hodinách jsme v naší mateřince přivítali maminky,
které si našly čas a chuť tvořit se svými dětmi podzimní dekorace. Přichystali
jsme pracovní koutky s podzimní tematikou. Vyráběly se lucerničky ubrouskovou
technikou, mobilní dráčci do oken nebo dýňové dekorace.
Musíme pochválit všechny zúčastněné maminky i jednoho tatínka za jejich
trpělivost a originální nápady. Bylo radostí sledovat, jak se se svými dětmi noří do
tvořivé činnosti. Všem přišla vhod malá odpolední svačinka.
Už nyní se těšíme na další společně strávené odpoledne v adventním čase.
učitelky MŠ Domeček
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ZAMYKÁNÍ ZAHRADY, ANEB POSVIŤME SI NA STRAŠIDLA
Příjemnou tradicí naší mateřské školy je pořádání podzimní zahradní slavnosti
„Zamykání zahrady, aneb posviťme si na strašidla“ završenou lampiónovým
průvodem.
Počasí nám moc nepřálo, ale přeci jsme se v pondělí 9.listopadu sešli.
Maminky si vyzkoušely svou šikovnost a tvořivost a děti pod jejich rukama proměnily
v nejroztomilejší a nejroztodivnější strašidýlka. Nejdůležitější byla chuť a energie
s jakou se zhostily strašidelného reje. Sotva se nám podařilo, za pomoci kouzelného
zaříkadla zamknout první bránu, už byla docela velká tma a mohli jsme se vydat na
cestu v lampiónovém průvodu vstříc temnému sídlišti.
Ze světýlek blikajících lampiónů na nás dýchala příjemná atmosféra. Když jsme se ve
večerních hodinách rozcházeli domů, nikdo nelitoval a neměl pocit promarněného
času.
Všichni se těšíme na další „ Zavírání zahrady….“

Bc. Lucie Dvořáková, učitelka MŠ
Vlad. Hazmuková, ředitelka MŠ Sluníčko

12

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XIX. číslo 7/2009* cena 3,- Kč

Z Vašeho peří, které Vám kvalitně vyčistíme, ušijeme:
prošívané přikrývky a polštáře
dvoudeky a spací pytle
Rozměry na přání zákazníka – velký výběr kvalitní sypkoviny
prošití do uzavřených obrazců, které znemožňují přesýpání
peří
krátké dodací lhůty.
Výroba a prodej:
Přikrývek a polštářů
z dutých vláken, ovčí vlny,
nového peří
Souprav do dět. postýlek
Povlečení
Přehozy, ozdobné polštářky
Sběrna:
Toužim – Fotoateliér – TRIO textil, Bezručova 50
Tel.: 353 312 076, Po-Pá 8-12 13-17 hod., So 8-12 hod.
www.janperi.cz
e-mail:info@janperi.cz
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Mikuláš a Vánoční dílna plná radosti v MŠ Sluníčko
V úterý 1. prosince se otevřela pekelná
brána a naší školku navštívil čert a Mikuláš.
Letos se o mikulášskou nadílku postaralo
profesionální divadlo „Vetři“ Šimona Pečenky.
Všechny děti byly po celý rok hodné, a tak
dostaly balíček sladkostí a čokoládový adventní
kalendář,
za
který
děkujeme
panu
Františkovi Čapkovi, předsedovi Jednoty
Touţim.
Se spokojeným úsměvem na tváři a některé
s velkou
úlevou se
rozloučily
s čertem a
Mikulášem
a odpoledne uţ tu byly čilé maminky na pravidelné „Vánoční
tvořivé dílně“ pro rodiče a děti. Všichni si uţívali vánoční atmosféru
a pod šikovnýma rukama, za nezbytné pomoci dětských ruček
vznikaly vánoční dekorace, svícny a adventní věnce. 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 ze SOU Touţim, za to, ţe nám vţdycky v této
předvánoční době daruje svůj čas, kreativitu a nápady při
aranţování a ztvárňování z přírodnin. Společně se svými dětmi
proţijeme záţitky radosti a pohody a odcházíme domů s plnou náručí vánočních dekorací.
Učitelky, maminky a děti MŠ Sluníčko Touţim
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Odvoz odpadu v roce 2010
Místo: Prachomety, Dobrá Voda, Nový Dvůr, Kosmová, Třebouň, Bezděkov, Neţichov,
Branišov, Bezděkov, Kojšovice
Počet odvozů: (pondělí)
1x za měsíc:4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52 týden
2x za měsíc:2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52 týden
1x týdně v zimě, 1x za 14 dní v létě:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22,24,26,28,30,
32,34,36,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 týden
Místo: Touţim – Plzeňská, Za rybníkem, Náměstí Jiřího z Poděbrad, Pivovarská, Radniční,
Druţstevní, Tepelská, Janova
Počet odvozů: (úterý)
1x za měsíc:4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52 týden
2x za měsíc:2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52 týden
1x týdně v zimě, 1x za 14 dní v létě:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22,24,26,28,30,
32,34,36,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 týden
Místo: Luhov, Polikno, Komárov, Smilov, Radyně, Touţim – Školní, Ţlutická, Farní, Vodní,
Pod Brankou, Plzeňská, Náměstí Jiřího z Poděbrad
Počet odvozů: (středa)
1x za měsíc:4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52 týden
2x za měsíc:2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52 týden
1x týdně v zimě, 1x za 14 dní v létě:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22,24,26,28,30,
32,34,36,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 týden
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DRAKYÁDA
Léto skončilo a přišel k nám pravý podzim. Stromy hrají všemi barvami a fouká
pořádný vítr. Toho se rozhodli děti z MŠ „Sluníčko“ ze třídy Motýlků a jejich rodiče náleţitě
vyuţít.
Rodiče dětí, kteří navštěvují MŠ „Sluníčko“, uspořádali 22.10.2009 jiţ druhý ročník
drakyády. Draci se kupovali i vyráběli. I přes nepřízeň počasí děti draky předvedly a prohnaly
na místním poli, kde nechyběl ani pořádný oheň na opékání buřtíků.
Dětem se drakyáda moc líbila a za snahu dostat draka do oblak nechyběla ani sladká
a milá odměna.
Velké díky patří sponzorům:
Panu Ajšmanovi za vynikající perník, panu Kalinovi, panu Strakovi a panu Čapkovi
mladšímu, Frape, Artifex.
„Draku, ty jsi váţně drak?
Hudry, hudry, je to tak!
A máš zuby dračí?
Mám dva – to mi stačí!
A co těmi zuby jíš?
Princezen mám plnou spíţ!
Ach ty lháři – kaţdý to ví,
Ţe jsi jenom papírový!“
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Nabízím výuku anglického jazyk
V případě zájmu kontaktujte:
Christopher Lean
Tel. 721 602 696
Radka Lean
Tel. 728 863 560

cdm.lean@gmail.com
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Infocentrum a Městká knihovna bude zavřena

od 23.12.2009 do 3.1.2010
Otevřeno od pondělí 4.1.2010

Kulturní informační centrum
připravuje dne 20.února 2010 uţ
III. Reprezentační ples.
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