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PESTRÝ ŢIVOT V MŠ „DOMEČEK“
Školní rok jsme zahájili 1. září poněkud netradičně. Proč? V průběhu měsíce srpna byla
budova v Kostelní ul. čp. 69 prodána novému majiteli. Co to pro nás znamenalo? Nastaly
velké změny. Bylo nutno ihned vyklidit a přestěhovat přízemí budovy z důvodu
okamţitého zahájení rekonstrukce budoucí ordinace MUDr. Weilguny. Provoz MŠ byl
zredukován na dvě třídy v I.patře domu. Během týdne jsme se snaţili připravit dětem
vhodné podmínky a v rámci moţností příjemné prostředí pro začátek nového školního
roku.
Poděkovat bychom chtěli především všem rodičům za ohleduplnost a porozumění, neboť provoz nebyl
vţdy ideální, podmínky se měnily často z hodiny na hodinu.
Děkujeme také zřizovateli - Městu Touţim (hlavně panu starostovi Vránovi) za poskytnutí náhradních
prostor v INFO centru během hlučných a prašných dní při stavebních úpravách a za poskytnutí prostor
na uloţení nepotřebného nábytku a učebních pomůcek.
S dětmi jsme však nezaháleli. V září jsme se zúčastnili několika akcí. Navštívili jsme
divadelní představení v MŠ Sluníčko, kam jsme pravidelně zváni.
Velmi milá je vzájemná spolupráce s MŠ Krásné Údolí. Společně jsme uskutečnili
dobrodruţný výšlap na Třebouňský vrch s názvem ,,Putování za skřítkem Třebouňáčkem.“
Výprava byla plná úkolů, her, zábavy a překvapení.
K pravidelným akcím patří besedy v Městské knihovně v Teplé. V letošním roce jsme se
k nim rozjeli jiţ třikrát. Oběma knihovnicím patří náš dík za vţdy vlídné přijetí a
profesionální přístup.

Beseda v knihovně v Teplé

Ukázky prací v SOU Touţim
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Předvánoční období je typické pečením perníčků, zpíváním koled a vánočních písní,
výrobou svícnů a ozdob, coţ nám vzorově předvedli studenti SOU Touţim. Vyvrcholením
byla vánoční besídka spojená s nadílkou dárků pro rodiče a pozvané hosty. Letošní Vánoce
jsme pojali ve folklorním stylu.

Vánoční besídka

Masopust

Jídelna

Hudební chvilka

Po půlročním martýriu jsme se konečně dočkali – rozzářené oči a úsměv dětí, které si novou školku
opravdu uţívají, a spokojení rodiče - to je pro nás největší radost a zadostiučinění.
Kolektiv učitelek MŠ

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou upřímně a ze srdce poděkovat:
našemu zřizovateli Městu Touţim
Technickým sluţbám města Touţim
Stavební firmě ing. Milana Kadery
Panu Fedorjákovi, p.Ďurišovi, p. Dědouchovi, p. Archmanovi
Truhlářství Martin Moucha
Ţákům 7.- 9. ročníku ZŠP pod vedením pí.uč. Zelené
maminkám a tatínkům našich dětí
všem učitelkám a uklizečce elokovaného pracoviště
za to, ţe jsme se mohli přestěhovat v určeném termínu, za pomoc při stěhování,
za ochotu pomoci při úklidu a úpravách nových tříd,…
prostě DÍK ZA VŠE !!!

PaedDr. Ingrid Franková
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K dalším příjemným a přínosným akcím patří besedy s panem
Šedivým, lesním
pedagogem, který seznamuje děti přijatelnou formou s ekosystémem lesa. Ve stejném
duchu se nesly besedy s p. J. Řehákem, místním ornitologem a s p. P. Olbertem. Oba
pánové se snaţili dětem přiblíţit ţivotní podmínky zdejšího ptactva.

Beseda s p. J .Řehákem-ornitologem

Zavěšení ptačí budky na sídlišti
V březnu pro nás nastal očekávaný den D. Proběhlo velké stěhování do nových prostor na Sídlišti 429.
O rekonstrukci tohoto zařízení se postaralo Město Touţim (jako investor) a firma Ing. Milana Kadery.
Oběma patří obdiv a dík!!! Nové třídy jsou nádherné, prolité sluncem, prostorné, vkusně a účelně
zařízené.
Čeká nás však ještě nelehký úkol – dovybavit třídy vhodnými hračkami a učebními
pomůckami a hlavně zprovoznit kuchyňku na vydávání jídla. Vše je závislé na finanční
podpoře KÚ Karlovarského kraje a zřizovatele.

Třída pro děti s autismem

Sociální zařízení
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Den otevřených dveří v nové MŠ - DOMEČEK, Sídliště 429
Ve dnech 15. a 16. dubna 2009 proběhly dny otevřených dveří v naší nově
zrekonstruované mateřské škole „DOMEČEK“, Sídliště 429.
Rodiče i se svými dětmi měli moţnost prohlédnout si všechny prostory MŠ. Děti si mohly
pohrát s novými hračkami a zapojit se s „našimi dětmi“ do pracovních činností.
Dále byli rodiče seznámeni:
s provozem MŠ (7:00 – 16:00 hod.)
s pravidly přijímání dětí do MŠ (přednostně jsou přijímány děti s vadou řeči, nebo se
zdravotním postiţením – viz. Vnitřní řád MŠ)
s finančními náklady (školné: polodenní pobyt 70,- Kč, celodenní pobyt 100,- Kč
měsíčně)
se stravováním – od září 2009 zabezpečeno celodenní stravné z MŠ Sluníčko
(dopolední svačina + oběd + odpolední svačina)
s nadstandardním servisem: malý počet dětí ve třídě (I.třída maximálně 10 dětí,
II.třída max. 14 dětí), kaţdodenní náprava řeči s kvalifikovaným logopedickým
asistentem, u zdravotně oslabených dětí vypracován individuální plán, praktikován
individuální přístup, který pomáhá realizovat asistent pedagoga

Účast rodičů a jejich dětí na Dni otevřených dveří byla veliká. První den nás přišli navštívit i
nejvyšší představitelé města – pan starosta Vrána s panem tajemníkem Šimonovským a paní
sekretářka Franková.
Všichni, kdo k nám přišli, byli očividně mile překvapeni krásným prostředím, vlídným a
laskavým přijetím učitelek a neuvěřitelným nadšením a zvídavostí dětí.
A pro mě není nic krásnějšího, neţ vidět rozzářené oči dětí a spokojený úsměv
rodičů. Věřte, ţe ta dřina, psychické a fyzické vypjetí, stály za to!!!!!
Přijďte se i vy přesvědčit.
PaedDr.Ingrid Franková
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OTEVŘENÝ DOPIS A PODĚKOVÁNÍ
Můţe se to stát kaţdému.
Nikdy jsem si neuměla představit, ţe by mé
dítě bylo postiţené. I přesto se mi to stalo.
Přes různé problémy můj syn obtíţně zvládal
výuku na základní škole, i kdyţ mu byl přidělen
asistent pedagoga. Byli jsme z této situace
nervózní, podráţdění, nešťastní, protoţe jsme
nevěděli, jak ji řešit. Bylo mi řečeno, ţe syn je
pouze pomalý, coţ není důvod umístit ho do
základní školy praktické. I přes snahu
pedagogů ZŠ syn špatně snášel pocit, ţe výuku
nestíhá a nezvládá jako ostatní děti. Setkával
se i s pošklebky svých spoluţáků pro tikové
projevy,
které
byly
u
něj
chybně
diagnostikovány a následně i celý problém
léčen.
Kdyţ se ale stav mého syna Honzíka zhoršil
natolik, ţe
jsem ho
musela nechat
hospitalizovat ve FN v Plzni na psychiatrickém
oddělení, rozhodla jsem se, ţe ho jiţ do
„normální“ školy nedám. Chybná léčba,
nezvládání učiva a chování spoluţáků k němu,
udělalo své.
Vzpomněla jsem si na úroveň a
profesionální přístup učitelek ve speciální
mateřské škole v Touţimi, do které syn chodil.
Po rozhovoru s pí. ředitelkou Frankovou jsem
se rozhodla přeřadit Honzíka zpět pod její
křídla. Bylo to jedno

z nejlepších rozhodnutí, které jsem kdy
udělala. Můj syn trpí Tourettovým syndromem
a atypickým autismem. Asi všechny překvapí,
ţe o tom píši tak otevřeně. Tím, ţe budu dělat,
ţe problém není, tak nezmizí. Kdybych o tom
nemluvila, nedostanu se se synem tak daleko.
Kolektiv speciálních pedagogů ZŠP Touţim,
který mi nabídl svou pomoc, jsou odborníci,
jejichţ přístup a profesionalita mi pomohly
vyřešit problém v mém synovi. Je klidnější,
spokojenější a léčba i komunikace s ním
mnohem snadnější.
Tímto článkem bych chtěla velice
poděkovat za obětavost, trpělivost a
vstřícnost
speciálním
pedagogům
Základní školy praktické a MŠ Touţim
pod vedením pí.
ředitelky Ingrid
Frankové. Zároveň chci poděkovat i
starostovi města panu Antonínu Vránovi
a celé radě města za podporu a vůbec
existenci této školy a školky, protoţe bez
ní zvládání učiva, ale i chování typické
pro diagnózy mého syna, si umím jen
těţko představit.
Rodiče, nebojte se o svých problémech
mluvit. Hodní lidé Vám určitě pomohou,
tak jako pomohli nám!
Věra Přibylová

Jarní aktivity ţáků ZŠP Touţim
FLORBALL ve Ţluticích
V únoru jsme s chlapeckým muţstvem (ve sloţení - Kuča, Švejkovský, Janoušek, Dvořák, Kublent,
Oláh) vyrazili na krajskou soutěţ ve florballu do Ţlutic. Odjíţděli jsme s dobrou náladou a heslem:
„Není důleţité vyhrát, ale zúčastnit se“. Toho jsme se drţeli, pěkně si zahráli, ale na medailové příčky
jsme nedosáhli.
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PÁKA v Touţimi
V další krajské soutěţi PÁKA, kterou organizovala naše škola 26.3.2009, jsme si to alespoň částečně
vynahradili. Za naši školu byli nominováni borci, kteří v souboji paţí vyhráli školní kolo (Dvořák,
Janoušek Oláh Ant., Oláh Aleš). Na PÁKU se sjelo 25 závodníků z osmi škol Karlovarského kraje
(z Nejdku, K.Varů, Bochova, Ţlutic, M.Lázní, Aše, ZŠ Touţim). Soutěţilo se ve třech váhových
kategoriích – lehká, střední, těţká. Nejlépe si vedli borci z Bochova, Ţlutic a Karlových Varů. My jsme
vybojovali pouze jedno třetí místo v těţké váhové kategorii – J. Dvořák.
Skvělou organizaci soutěţe zajistili: Petra Hanzlíčková, Václav Stehlík a ředitelka školy Ingrid Franková.
Díky profesionalitě pana Zoltána Kanáta – hlavního rozhodčího – měla soutěţ vysokou úroveň a těší
se stále větší oblibě dospívajících chlapců. Skvělé výkony všech soutěţících přispěly k báječné
sportovní atmosféře celého klání. Všechny tyto klady ještě podtrhly hodnotné ceny, které zajistila paní
ředitelka Franková od sponzorů – všem za ně patří dík! Další poděkování patří paní Zemanové,
ředitelce ZŠ Touţim, která nám uvolnila tělocvičnu.

UMÍME TO S POČÍTAČEM v Ostrově
Naši ţáci, Kamila Suchanová a Michal Janoušek, se ve středu 18. března 2009 zúčastnili
okresního kola soutěţe „Umíme to s počítačem“ v ZŠ praktické Ostrov. V tomto kole skončili
jako druzí. Toto výborné umístění je nominovalo do krajského kola soutěţe, které se konalo
ve středu 1. dubna 2009. Zde, i přes velkou konkurenci, soutěţ vyhráli.
Děkujeme našim ţákům za skvělou reprezentaci školy.

BESIP TOUR 2009 v Karlových Varech
7.dubna 2009 se ţáci 2.stupně zúčastnili v hotelu Thermal akce THE ACTION - BESIP Tour
2009.
Hovořili: policista DI Praha, hasič, záchranář, lékařka a dívka na vozíčku po dopravní nehodě.
Ţákům se pořad líbil a dal jim jistě pár rad do ţivota.
PRAKTICKÁ DÍVKA v Karlových Varech
8. dubna 2009 se zúčastnila dvojice straších dívek Jana Janoušková a Tereza Oláhová finále
okresní soutěţe PRAKTICKÁ DÍVKA 2009 v Karlových Varech.
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Soutěţ trvala 5 hodin a měla 5 soutěţních kol – háčkování, test znalostí v oblasti stolování,
hygieny, stravování a slušného chování, příprava studeného pokrmu, líčení a úprava
slavnostního účesu, módní přehlídka s hudbou.
Ze 7 škol vybojovala děvčata naší školy 3. místo.

Do konce školního roku nás ještě čekají tyto soutěţe: OPIČÍ DRÁHA, FOTBAL, VYBÍJENÁ,
ATLETICKÝ ČTYŘBOJ. O všech vás budeme průběţně informovat.

PES – náš kamarád i pomocník

Kolektiv učitelů ZŠP Touţim

Víte, ţe na touţimské základní škole učí Mgr. Eva Kořínková, která se věnuje výcviku psa pro
terapeutické účely? Canisterapie je léčebný kontakt mezi psem a člověkem, je to podpůrná
rehabilitační metoda. Speciálně vycvičený pes uţ jen svoji přítomností dokáţe vyvolat dobrou
náladu.A protoţe Mgr. Eva Kořínková byla velmi vstřícná, domluvili jsme se na spolupráci.
Florián do naší třídy, pro děti s handicapem, bude docházet kaţdé tři týdny.
Při první návštěvě se seznámil Florián nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči. Na druhé schůzce si děti
s Floriánem jiţ hrály, směly Floriána kartáčovat, hladit, prozkoumaly jeho zuby a dokonce hrály i
kopanou.Jsou to pro ně nové, neuvěřitelné záţitky a pes – opravdový přítel člověka – se stal jejich
kamarádem, který trpělivě přijímá jejich projevy dětské zvídavosti a lásky. Děti se z návštěvy Floriána
velmi těší.
Velmi děkujeme paní učitelce Evě Kořínkové za ochotu k nám docházet a těším se na další spolupráci.
Alena Bahníková
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Úspěchy Základní umělecké školy v Touţimi
V uplynulých měsících (v únoru a
březnu)
zaznamenali
ţáci
Základní
umělecké školy řadu výrazných úspěchů v
konkurenci dalších škol okresu Karlovy
Vary i karlovarského kraje.
19. února proběhlo okresní kolo
soutěţe Základních uměleckých škol ve hře
na dřevěné dechové nástroje v Ostrově. Z
naší školy se zúčastnily dvě ţákyně a
získaly následující umístění – Karolína
Kuberová v 1. kategorii získala 2. místo,
Michaela Neuţilová v 5. kategorii získala 3.
místo, obě ve hře na příčnou flétnu ze
třídy pana učitele Karla Musila.
20. února proběhlo okresní kolo
soutěţe Základních uměleckých škol ve hře
na ţesťové dechové nástroje v Ostrově. Z
naší školy se zúčastnili 2 ţáci a získali
následující umístění – Ondřej Brychta v 1.
kategorii 1. místo a Miroslav Nováček v 5.
kategorii získal 1. místo s postupem do
krajského kola, oba ve hře na trubku ze
třídy pana učitele Jaroslava Dlouhého.

Krajské kolo soutěţe Základních
uměleckých škol ve hře na ţesťové
dechové nástroje proběhlo 20. března v
Sokolově a Miroslav Nováček zde získal v
nabité 5. kategorii výborné 2. místo.
Ţákům za jejich výborné
výkony i za vzornou reprezentaci naší
školy i města děkujeme.
Uvedené soutěţe však nejsou jedinými
aktivitami ZUŠ Touţim. Naši ţáci se
zúčastnili pěvecké soutěţe Karlovarský
skřivánek (ţáci ze třídy paní učitelky
Boťové Kaločaiové), ředitel školy 10.
března prezentoval školu v ţivém vysílání
Českého rozhlasu, dechový orchestr se
chystá na dva velké zahraniční zájezdy
(jako součást velkého mezinárodního
orchestru) a to 3. - 6.4.2009 na festival
dechových orchestrů v Lago di Garda v
Itálii a ve dnech 1.-4.5.2009 na
mezinárodní
soutěţ
mládeţnických
dechových orchestrů v Neerpeltu v Belgii.

Další plánované akce ZUŠ Touţim:
30.4.2009
23.5.2009
8. - 10.6.2009
18.6.2009
18.6.2009
20.6.2009
27.-28.6.2009
červen
18.7.2009

Koncert při stavění máje na náměstí v Touţimi
Účast na festivalu dechových hudeb Ţlutice 2009
6 koncertů pro rodiče v závěru školního roku
Závěrečný kocert ZUŠ pro touţimské školy (v sokolovně)
Závěrečný kocert ZUŠ pro veřejnost (v sokolovně v 17,00 hod.)
Vystoupení v rámci oslav 540 let města Touţim
Vystoupení na pouti v Bezvěrově
koncerty pro mateřské školy
Účast na Festivalu dechových orchestrů ve městě Nabburg (SRN)

S občany se těšíme na viděnou při těchto akcích.

Jiří Ulman
ředitel ZUŠ Touţim

V pátek 27. 2. se na prvním stupni naší
školy uskutečnil Masopust. Ţáci 1. - 5.
ročníků se oblékli do masek a uţili si
pěkný den. Přišly k nám krásné princezny
a víly, dostavili se strašidelní čerti a
čarodějnice,
dokonce
nás
navštívili
vodníci, indiáni a nechyběli ani fotbalisté.
Jak to ţákům slušelo se můţete podívat
na fotografii.
Učitelky ZŠ
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O čem jednalo Zastupitelstvo města Touţim
Zastupitelstvo města zasedalo dvakrát. V termínu 5. března 2009, byly projednávány ţádosti o dotace
a způsob financování. Ve druhém termínu dne 26.3.2009 Zastupitelstvo schvalovalo:
- hospodaření města a příspěvkových organizací za rok 2008
- závěrečný účet města za rok 2008
- zprávu auditu za rok 2008
- rozpočet města na rok 2009 včetně výhledu na roky 2010 a 2011.
Do 13. března 2009 se podaly projekty na dotaci:
a) Akce „Rekonstrukce a dostavba sportovního areálu v Touţimi“. V rámci tohoto projektu by se mělo
realizovat poloţení nového trávníku na stávající fotbalové hřiště včetně odvodnění a závlahy,
vybudování víceúčelového hřiště s umělou trávou a osvětlením na místě škvárového hřiště. Ve
sportovní hale by měla být poloţena nová podlaha včetně vybavení, osvětlení, zateplení stěn a
stropu a také nového střešního pláště. Celkové náklady činí 35,155.283,- Kč a podíl města činí
2,636.647,- Kč. Stavba jen za předpokladu přiznání dotace.
b) Akce „Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad v Touţimi“. Za velmi krátké období se nám podařilo
zpracovat ţádost na dotační titul a v termínu podat, i kdyţ tento problém mohl být vyřešen jiţ
dříve. Celkové náklady činí 65.938.067,- Kč a podíl města je ve výši 5,234.852,- Kč.
Na tyto obě akce budeme muset získat úvěr, neboť podmínky čerpání prostředků z EU jsou takové, ţe
musíte nejdříve vše zafinancovat a teprve potom náklady uhradí za předpokladu, ţe v celém
administrativním řízení neuděláme ţádnou chybu.
c) Zastupitelstvo dále znovu schválilo opakované podání ţádosti na „Rekonstrukce veřejných
prostranství města Touţim“ se stejnou výší nákladů i způsobu financování, jak tomu bylo při
prvním podání v červnu 2008, kdy jsme dotaci neobdrţeli. Zde jsou celkové náklady ve výši
8,500.000,- Kč. Jednalo se o:
- regeneraci parku včetně parkoviště
- parkoviště před domy čp, 442, 444, 448, 456 -463
- komunikace a parkoviště u Sokolovny
- parkoviště na Plzeňské ulici vpravo
d) V prvním kole kontroly jsme byli úspěšní pro podání další ţádosti o dotaci na „Restaurování
morového sloupu na náměstí“ z prostředků SZIF (státní zemědělský intervenční fond) z Programu
rozvoje venkova ČR. Jedná se o částku 1.701.700,- Kč a podíl města bude zřejmě 30 %.
Na jednání dne 26.3.2009 Zastupitelstvo odvolalo dva členy kontrolního výboru a místo nich
jmenovalo dva mladé občany z Touţimi. Dále bylo schváleno hospodaření města a příspěvkových
organizací za rok 2008. Hospodářský výsledek byl schválen převést do rezervního fondu jednotlivých
organizací. Ztráta u ZŠP a MŠ je částečně kryta ve výši 3.185,- Kč z rozpočtu města. Z rozpočtu města
je kryta celá ztráta ve výši 93.216,- Kč u TSM.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumávání (audit) hospodaření města
za rok 2008 se závěrem, ţe nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Velmi důleţitým bodem jednání bylo schválení rozpočtu města na rok 2009 včetně výhledu na
roky 2010 a 2011. Rozpočet dle jednotlivých kapitol je uveden samostatně a byl schválen, jako
rozpočet schodkový se zapojením zůstatku z minulých let.
Byla schválena změna zřizovací listiny TSM Touţim ohledně vymezení majetku předaného do
správy. Jedná se o předání lesních pozemků.
V posledním bodu jednání starosta informoval členy Zastupitelstva, ţe byly v termínu podány
všechny zpracované ţádosti o dotace z programu ROP. Dále podal zprávu, ţe také konečně přišla
smlouva na dotaci zateplení a výměnu oken v budovách ZŠ. S tajemníkem se zúčastnili výběrového
řízení na stavbu kanalizace v Karlovarské ulici a práce budou zahájeny v měsíci květnu 2009. Hovořil o
zajištění finančních prostředků na vybudování vodovodu do Kojšovic a Krásného Hradu. Je to
problematická záleţitost a podobná situace je i na stavbu kanalizace ve Ţlutické ulici.
Antonín Vrána – starosta města
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Finanční prostředky do výměny oken a zateplení Základní školy v Touţimi nebyly vynaloţeny
zbytečně!!!
Spotřeba plynu v Základní škole v Touţimi klesá. Dochází k úspoře od měsíce října 2008, kdy se započalo na škole
pracovat na těchto úpravách. Pro porovnání uvádíme spotřebu v jednotlivých měsících. Čísla jsou uváděna v m3.
Měsíc
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

rok 2007
3.247
5.382
6.162
14.791

rok 2008
2.329
3.205
2.939
8.473

Rozdíl
- 918
- 2.177
- 3.223
- 6.318

Měsíc
Leden
Únor
Celkem

rok 2008
5.628
4.514
10.142

rok 2009
3.932
2.980
6.912

Rozdíl
- 1.696
- 1.534
- 3.230

Z těchto statistických čísel je zřejmé, ţe se podařila dobrá věc.
Pro porovnání nelze přesně zjistit úsporu v Mateřské škole Touţim, ale dle hodnot v kotelně, dochází v průměru
úspora okolo 25 – 30%.
Antonín Vrána – starosta města

Rozpočet města Toužim na rok 2009
č.řádku třída

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Rozpočet města Toužim na rok 2009
rozpočet příjmů

1 daňové příjmy a poplatky
z toho
1111 DPFO ze záv. činnosti
1112 DPFO ze sam. činnosti
1113 DPFO z kapit. výnosů
1121 DPPO
1211 DPH
1341 poplatky ze psů
1343
z veřejného prostranství
1345
z ubytovací kapacity
1347
za provoz.výher. přístrojů
1351 odvod z výtěžku loterií
1361 správní poplatky
1511 daň z nemovitostí
2 nedaňové příjmy
z toho
2139 1032 les. hosp. ost. činnosti
2111 3314 činnosti knihovnické
2111 3349 zál. sdělovacích prostředků
2111 3392 zájm. činnost v kultuře
kultuře KIC
2132 3613 pronájem nebyt. prostorů
2...
3639 př. z pronájmu
pronájmudrob.
a prodeje
prodeje
majetku
majetku
msjetku
2343 2119 příjmy z dobývacích prostorů
2324 3725 přij. příspěvky a náhrady z odpadů
2111 4351 osobní as. peč. služba
2132 6171př. z pronájmu místní správa
3 kapitálové příjmy
z toho:
3111 př. z prodeje pozemků
3112 př. z prodeje ost. nemovitostí
4 přijaté transfery
z toho:
4111 neinv. transfery všeob, pokl. správa
4112 neinv. transfery ze SR souhrn. vztah
4116 přijaté transfery
sfery ostatní ze SR
4134,39 ost. převody z vl. účtů
úhrn příjmů včetně fondů
konsolidace příjmů
úhrn příjmů po konsolidaci
8115 financování
příjmy včetně financování

v tis.Kč
schválený
schválený
rozpočet
rozpočet
2008
2009 ind.09/08
29 126
36 275
124,5
5 720
903
250
7 440
11 810
87
20
6
350
100
530
1 910
2 784

7 000
1 300
520
9 800
14 200
85
49
6
360
100
555
2 300
967

122,4
144
208
131,7
120,2
97,7
245
100
102,9
100
104,7
120,4
34,7

1 590
16
22
40
10
830
8
190
60
18
1 460
0
0
1 460
7 450

85
12
22
81
10
418
8
240
67
24
70

5,4
75
100
200,5
100
50,4
100
126,3
111,7
133,3
4,8

70
0
6 447

86,5

219
2 921
4 310
168
40 988
-168
40 820
9 574
50 394

445
3 002
3 307
418
44 484
-418
44 066
8 681
52 747

203,2
102,8
76,7
248,8
108,5
248,8
107,9
90,7
104,7
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Rozpočet výdajů na rok
rok 2009
2009
číslo
odvětvové název paragrafu
řádku třídění
1
1014 ozdrav. hosp. zvířat
2
1039 ost. zál. les. hosp.
3
2212 silnice
4
2219 ost. zál. poz. komunikací
5
2310 pitná voda
6
2321 odvádění odp. vod
7
3314 činn. knihovnické
8
3326 zach. míst, hist. povědomí
9
3330 činnost reg.
církví
církví
10
3349 ostatní záležitosti sděl. pr.
11
3392 záj. čin. v kultuře KIC
12
3399 ost. zál. kult. SPOZ
13
3412 sport. zař. v maj. obce
14
3419 ost. tělových. činnost
15
3429 ost. záj. činnost příspěvky
16
3632 pohřebné
17
3635 územní olánování
18
3639 komunální služby
19
3723 sběr a svoz ost. odpadů
20
3725 využití kom. odpadů
21
3745 veř. zeleň
22
417 dávky pom. v nouzi
23
4351 os. as. pečovatelská služba
24
5512 PO dobrovolná část
25
6112 zastupitelstva obcí
26
6171 činn. místní správy
27
6310 fin. operace
28
6320 pojištění
29
6330 převody vl. fondům
30
6402 fin. vypořádání min. let
31
3111 MŠ
32
3113 ZŠ
33
3114 ZŠprakt.a MŠ
34
3231 ZUŠ
35
3612 BHM
36
3634 Teplárenství
37
3639 TSM
38
neinvestiční výdaje celkem
39
kapitálové výdaje
40
úhrn výdajů
41
konsolidace výdajů
42
úhrn výdajů po konsolidaci
43
splátka úvěru
44
úhrn výdajů

v tis. Kč
schv.r.
schv.rozp. index09/08
2008
2009
5
9
180
200
700
700
100
900
7 700
855,6
0
30
800
800
100
490
470
95,9
2 100
950
45,2
62
300
483,9
250
200
80
566
870
153,7
20
10
50
80
3 905
488,1
60
65
108,3
15
15
100
20
20
100
0
35
284
1095
385,6
6
6
100
370
360
97,3
500
135
27
4 000
3 000
75
692
887
128,2
406
150
37
1 122
1 099
97,9
9 268
9 690
104,6
0
20
160
160
100
168
418
248,8
338
86
25,4
1 200
900
75
4 300
3 900
90,7
450
500
111,1
150
150
100
1 050
930
88,6
50
100
200
5 900
4 700
79,7
36 682
44 365
120,9
13 380
8 800
65,8
50 062
53 165
106,2
-168
-418
248,8
49 894
52 747
105,7
500
0
50 394
52 747
104,7

Oznámení, nabídka rozhovorů a vyřizování záleţitostí farnosti.
Oznamujeme tímto z římskokatolické farnosti Touţim,
ţe počínaje dne 10.4.2009 bude kaţdý

pátek od 13.00 do 15.30 hod.

moţno přijít na místní faru k rozhovorům,
dotazům a dalším úředním i neúředním
záleţitostem na místní faru do ulice Farní 19,Touţim
I kdyţ je fara v současné době knězem neobsazena,
je moţno v provizorně zřízené místnosti uskutečňovat
tuto sluţbu pro obyvatele Touţimi a okolí.
Pro ty kdo projeví zájem nebo budou chtít něco
v oblasti kontaktu s římskokatolickou církví vyřídit.
Pokud bude potřeba více času na vyřízení
Vaší záleţitosti nebo delší rozhovor,
dohodneme se na další termíny i mimo
uvedené hodiny a den.

Informace : V. Günzel – pastorační pomocník v Touţimské farnosti
mobil : 606 181 721 ( m,obil mám vypnutý vţdy v neděli
od 9.30 hod. do 17.30 hod. – cestuji za nemocnými,
jsem na bohosluţbě a na výuce náboţenství.
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Skládky v Dobré Vodě

Vzdělávání, zaměstnávání, volnočasové aktivity, sociální sluţby, zapojování do věcí veřejných, komunitní práce, textilní
dílna..aneb Český západ o.s. v Dobré Vodě. Proč mezi priority Českého západu nepatří péče o ţivotní prostředí ?? Městský
úřad Touţim se ne jednou finančně účastnil likvidace skládek v Dobré Vodě a nyní se zde shledáváme s tímto nepořádkem
cca 200 m od obce znovu ?? Přijme alespoň jarní svoz ve spolupráci s TSM Touţim občany Dobré Vody vyjít vstříc lepším
zítřkům s naší přírodou ???
MěÚ Touţim – OŢP
K. Michalová

Separovaný komunální odpad od roku 2002 do roku 2008 ( mnoţství v t )
ROK

PAPÍR

SKLO

PLAST

NÁPOJ. KARTON

2002

18,536

2003

21,574

19,516

7,172

/

21574

11,576

/

2004

25,747

25,343

14,419

/

2005

31,045

29,662

14,343

0,935

2006

36,281

26,753

16,592

1,274

2007

37,171

32,499

22,187

1,422

2008

42,56

38,482

22,787

1,95

V Touţimi a v okolních obcích se v roce 2008 rekordně třídilo, celkové mnoţství se vyšplhalo na 43 tun papíru, 38 tun
skla, 23 tun plastu a 2 tuny nápojových kartonů. Coţ tedy znamená, ţe jsme ţivotnímu prostředí ušetřili 106 tun odpadu,
který by jinak skončil na skládce. Přispělo k tomu téţ zaloţení nových stanovišť a navýšení počtu nádob o 12 ks. Jedná se
skutečně o neuvěřitelný výkon, za který MěÚ Touţim – odbor ţivotního prostředí děkuje všem občanům.
Někteří občané si nicméně kladou otázku ve smyslu „ je krize, tak proč třídit, kdyţ není na vytříděný odpad odbyt“ ?
Svozové firmy řeší důsledek celosvětové hospodářské krize klesajícího odbytu surovin zvýšením nákladů na svoz odpadů,
jenţ se od nového roku týká i Města Touţim. Částka 145 595,- Kč, kterou město Touţim vynaloţilo na separaci
komunálního odpadu v 2008 se řádově ve stovkách Kč v příštím roce navýší, a to i přes kompenzaci odměn od společnosti
EKO – KOM za předané mnoţství odpadů. Důvody pro třídění však zůstávají stejné Váţení a milí občané :
omezování vzniku odpadů - jiţ při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme
třídění a recyklace odpadů - pokud se odpad smíchá, není moţné ho dále roztřídit a zpracovat, proto je
nutné třídit odpady jiţ v domácnostech
odstraňování odpadů - odpady, které nemůţeme dále vyuţít se zneškodňují (např. skládkováním)
MěÚ Touţim – OŢP
K. Michalová
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Návštěva Muzea J.Bechera

V závěru měsíce března t .r. navštívili ţáci 8.tříd ZŠ Touţim v rámci předmětů Zeměpis, Rodinná a Občanská
výchova, karlovarské Muzeum J. Bechera. Návštěvní prohlídka je spojená s ukázkou sklepních prostorů, kde
bylinný likér zraje po dobu 2 měsíců, dále je moţné si prohlédnou tzv. becherovody a historicky zajímavou
společenskou místnost Kristýnka, kde pobývali významní hosté při návštěvě Karlových Varů. Údajně v této
místnosti sloţil Waldemar Matuška svojí velmi známou písničku Kristýnka a podle ní dostala tato místnost svůj
název.
V závěru prohlídky ţáci zhlédli dokumentární film o historii Becherovky aţ po její současnost. Tento snímek
zvítězil na festivalu dokumentárních fimů z oblasti cestovního ruchu a nutno podotknout, ţe právem.
Návštěva muzea se nám všem líbila a vřele doporučujeme všem zájemcům, kteří se chtějí dozvědět něco
navíc o zajímavých místech našeho okolí.
ZŠ Touţim- mgr. Z. Fedosejevová, J.Váňová

Jarní Srdíčkový den.

Ve dnech 7. a 8. dubna se konal celorepublikový Srdíčkový den. Tak jako kaţdý rok, tak i letos jsme se do něj
zapojili a prodejem upomínkových přívěsků se podařilo vybrat částku ve výši 1 855,-korun. Výtěţek jarní
sbírky bude věnován na nákup přístroje Olympus Scope Guide Set B, který bude vyuţíván pro endoskopické
vyšetření tlustého střeva dětí bez nutnosti uţití rentgenového záření.
Peníze byly sloţeny na účet občanského sdruţení Ţivot dětem u České spořitelny v Touţimi. Více informací o
činnosti a aktivitách tohoto sdruţení najdete na stránkách www.zivotdetem.cz.
Poděkování za organizaci a průběh celé akce patří ţákyním z 9. A - Bobotová M., Šulcová P., Vránová M.,
Hanketová V., Zemanová M., Peroutková D., Lambertová K., Culková J., Neuţilová M. Současně děkujeme
všem, kteří přispěli na sbírku zakoupením upomínkového předmětu.
ZŠ Touţim - J. Váňová, Š. Vodrlintová

Projekt Adopce na dálku.
Dlouhodobý projekt Adopce na dálku podporují i naši ţáci v rámci výuky anglického jazyka pod vedením
p.učitelky Mgr. J.Princlové.
Ţáci 7.A psali dopis Anetthe jak na vánoce, tak i na velikonoční svátky. Dopis doplnili krásnými obrázky
velikonočních tradic s jarními motivy a odeslali do daleké Ugandy.
Náš projekt podpořila i paní S.Ţeníšková, která přispěla finančním obnosem ve výši 1000,- korun. Děkujeme jí
touto cestou za její štědrý dar a peníze pouţijeme na zaplacení studia v dalším období.
ZŠ Touţim- Š.Vodrlintová,mgr. J. Princlová

Nabízím výuku anglického jazyka
V případě zájmu kontaktujte :
Christopher Lean
tel.: 721 602 696
cdm.lean@gmail.com
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THE - ACTION, BESIP.
7.dubna se zúčastnili ţáci 9. tříd představení bezpečnosti silničního provozu THE - ACTION, které se konalo v
Karlových Varech v Thermale. Pořad THE -ACTION zprostředkovává ţáků základních a středních škol, tedy i
mladým začínajícím řidičům, emotivní záţitek reálných dopadů dopravní nehody. Zde se nehovoří o
nabouraných autech nebo pomačkaných blatnících, zcela otevřeně se zde mluví o trvalé invaliditě a mnohdy i
o smrti mladých lidí, kteří přecenili svoje schopnosti nebo se chovali nepochopitelně nezodpovědně. The
Action nikoho nepoučuje, protoţe poučování lidí v této věkové kategorii se vţdycky spolehlivě míjí účinkem.
The Action není klasická preventivní přednáška, není to nudné povídání s policisty na jevišti. The Action je v
podstatě divadelní hra, kterou napsal sám ţivot, ale - bohuţel - i smrt. Divadelní hra resp. koláţ sloţená z
moderní diskotékové hudby, video snímků s dynamickým střihem, výrazového tance a hlavně skutečných
příběhů přednášených těmi, kteří je proţili.
Ţáci a studenti přijímají preventivní projekt velmi pozitivně. Oslovení studenti a ţáci si díky tomuto pořadu
podle průzkumu agentury STEM, uvědomují nebezpečí dopravních nehod a důsledky nezodpovědného chování
řidičů.Velké procento oslovených respondentů se domnívá, ţe pořad bude mít trvalý vliv na jejich chování
jako účastníků silničního provozu.
Multimediální představení The Action jiţ vidělo více neţ sto tisíc studentů a ţáků základních škol ve všech
krajích České republiky.
Více informací o tomto projektu naleznete na stránkách www.theaction.cz.

Sport na škole.
Jako kaţdý rok, tak i letošní, se naší ţáci zapojují do soutěţí pořádaných asociací AŠSK. Soutěţí se v mnoha
druzích sportu.Některé soutěţe jsme i sami na naší škole organizovali. Chlapci a děvčata reprezentovali naší
školu ve florbale a házené. V obou sportech postoupili do okresního kola, kde obsadili přední místa.
V halové kopané obsadili naši chlapci 6.místo v rámci celého okresu.Poslední úspěch byl v březnu t.r., kdy
chlapci obsadili 1.místo okresního kola v basketbalu a postoupili do finále. Děvčata se umístila na 3.místě.
Všem zúčastněným patří poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Předmětová komise TV - ZŠ Touţim

V únoru proběhly na ZŠ turnaje ve
florbalu. Začínalo se školním kolem,
kterého se zúčastnili hoši z 2.–5.tříd.
V okrskovém kole zvítězili kluci z pátých
tříd nad Bochovem, Ţluticemi a Teplou.
V okresním finále opět zaţili radost
z vítězství. Porazili totiţ soupeře z Ostrova
a Karlových Varů. A 27.února se jelo do
Sokolova. Krajské kolo bylo velice
vyrovnané. Přesto kluci získali bronzové
medaile. Největší zásluhu na úspěšném
taţení má Tomáš Adamický. Dále hráli
Roman Pečimúth, Milan Bartoš, Jakub
Kandalík, Michal Krupík, Jaroslav Prchal,
Jan Poláček a Lukáš Tesař. Chlapcům
patří velká gratulace.
I dívky reprezentovaly školu v okresním
finále.
Hrály ve sloţení Lída Němcová, Kateřina Holasová, Karin Al-Mukhtarová, Kristýna Matoušková, Alena Culková,
Karolína Strolená a Sabina Málková.
A.Lišková a F.Veselý
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Pták roku 2009
Základní údaje :
Český název : Skorec vodní
Vědecký název : Cinclus Cinclus
Hmotnost : prům. 65 g ref. samice 55 g
Délka křídla : prům. 93 mm rozp. samice 85 mm
Věk : prům. 2 – 3 roky max. 10 let
Tah : v ČR stálý druh, přesouvající se v zimě na
nezamrzlé části toků v niţších polohách
Prostředí : rychleji tekoucí vodní toky z kamenitým
dnem
Snůška : 4 – 5 vajec
Inkubace : 16 – 17 dní
Hnízdění : 1 – 2 ročně v březnu
aţ červnu
Potrava : především vodní hmyz a
další bezobratlí
Rychlost letu . zhruba 50 km/hod.
Co víme o skorci vodním ?
Skorce dluţno povaţovat za
opravdovou zvláštnost mezi našim
ptactvem, neboť spojuje v sobě
vlastnosti pěvců a dokonalými
potápěči. Ano on, ještě předčí
v obratnosti, lehce plave, běhá a létá pod vodou,
nejen klidnou, nýbrţ i bystře tekoucí, bouřlivě
proudící vodu horských bystřin. Proto zasluhuje
obdivu, ţe bez potřebných pomůcek t.j. bez blan
plovacích, tak lehce a hbitě plave.
(Karel Kněţourek : Velký přírodopis ptáků, 1910)
Jiţ téměř 100 let staré úryvky ukazují, jak
výjimečným druhem v evropské ptačí fauně je
skorec vodní. A známým „ odjakţiva „ popsal ho
totiţ uţ Carl von Linné ve své nejznámější
taxonomické publikaci z r. 1758.
Co všechno o něm víme v současnosti ?
Poznávání v přírodě.
Skorec vodní je nápadným a nezaměnitelným
druhem. Dosahuje přibliţně velikosti kosa černého,
má však výrazně kratší ocas. Naši skorci

mají kaštanově hnědou hlavu tmavohnědě
zbarvený vrch a rezavohnědý spodek těla, na které
vyniká velká bílá náprsenka. Neopeřené části mají
skorci tmavé – krátký kuţelovitý zobák je černý,
nohy a drápy světle hnědé a oční duhovka
tmavohnědá. Korec má velmi husté peří, které
zajišťuje tepelnou izolaci při potápění v ledové
vodě i při postávání na sněhu za velmi nízkých
teplot. Peří je navíc „ nepromokavé „ pravidelně
promazávané tukem z velké ţlázy při koření ocasu.
Dalším přizpůsobením k pohybu pod vodou jsou
„záklopky„ na nozdrách, které
zabraňují průniku vody do dýchací
soustavy. I oko je chráněno, horní i
dolní víčko je doplněno ještě tzv.
mţurkou – třetím víčkem, které je
mléčně zbarvené a průsvitné,
pohybuje se od vnitřního koutku oka
směrem dozadu a tak chrání oko při
pohybu pod vodou.
V ČR
ţije
skorec
vodní
středoevropský. V Evropě je celková
a dlouhodobě stabilní početnost
skorců odhadována na 170 – 330
tisíc párů. Česká republika patří mezi země se
stabilní populací skorců, jejich počty tu dosahují
1 000 – 2 000 páru..
V naši lokalitě se skorec vodní objevuje velmi
vzácně.
Výňatek z broţury „Pták roku 2009„ zpracoval Jar.
Řehák člen ornitologické společnosti.
A ještě několik vět k hnízdění čápa bílého:
První čáp v letošním roce přiletěl jiţ 18.3., později
přilétla čápice následovalo pojímání a celý pár
odletěl od nás na nové hnízdo neznámo kam. Je
pravděpodobně, ţe hnízdo na komíně bývalého
pivovaru zůstane i pro letošní rok opuštěné. Je to
po dlouhých letech úspěšného hnízdění a
odchovaných mláďat poprvé a stává se tak i
v jiných lokalitách. Nezbývá nic jiného neţ čekat a
doufat, ţe se objeví jiný pár čápů a opět úspěšně
zahnízdí.
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Bowlingová liga - Bizon bar x Bastila
My starší s romantikou v duši, na rozdíl
od dnešní generace teenagerů, známe příběhy,
které se odehrávaly na Divokém západě.
Nekonečná dobrodruţství lovců – traperů –
boje indiánů s bílými přistěhovalci, jména
Buffalo Bill nebo generál Caster, indiánské
kmeny Čejenů, Dakotů, Siuxů a hlavně
nekonečné pláně, kde se pásla stáda bizonů.
I v Touţimi máme bizony. Jejich síla
není ve velikosti, ale v houţevnatosti a
vytrvalosti. Jsou setsakramentsky rychlí, mrštní
a hlavně ty „ruce“. Kdyţ se na Divokém západě
dalo stádo bizonů do pohybu, tak se třásla
zem. V motorestu se ve čtvrtek 26.února zem
netřásla, ale třásl se bowling bar. Hráči Bastily
chtěli zastavit rozběhnuté Bizony, ale
zapomněli, ţe to se nedařilo ani slavnému
Buffalo Billovi. Napovídal tomu i průběh
zápasu.
Bizoni nechali v prvním kole hráče
Bastily v přesvědčení skoro jasné výhry,
očekávali útok lovců v čele s obávaným
traperem Drbalem, ale drtivým nástupem v 10.
a 11. hře rozhodli ve svůj prospěch. Průběh
druhého kola uţ byl jasný. Rozběhnutí Bizoni
nenechali nic náhodě a drtili pod svými kopyty
druţstvo Bastily. Nepomohl jim ani nejlepší

player Jaroslav Lopata. Jeho spoluhráči
působili unaveným, aţ odevzdaným dojmem.
Koncert Bizonů a ohnivá voda ubíraly síly
Bastile, chyběly ty správné kalorie a hráč
Karásek. I skomírající plačka byla slyšet čím
dál, tím méně.
Naopak druţstvo Bizonů lehkonohými
pohyby, koncertem rukou a nenapodobitelnými
falšemi opět potvrdilo nesporné kvality.
Výsledek mluví za vše. Vyhrát o tolik ve druhé
hře, to tu ještě nebylo. Neskutečný závěr. To
byla smršť.
Bizoni se výkony vzdalují v prachu
kopyt svým pronásledovatelům. Vítězství
potřetí za sebou ukazuje na ztrátu koncentrace
Bastily a nahlodává její hráče, kteří postupně
začínají věřit v momentální neporazitelnost
hráčů Bizon baru. Stav 7 : 5 v prospěch Bastily
můţe stále vést v přesvědčení, ţe je ještě čas,
ale přijde den, hráči Bastily, kdy zúčtujem
spolu. A ten se neúprosně blíţí.

M.K.

Firma A.P.S.A. spol. s r.o. Vám nabízí:
*nákupy zboţí ve svých prodejnách
- papírnictví, drogerie
- hračky a dětské knihy
- ţelezářství, barvy-laky
*dále dodáváme:
- počítače, monitory, tiskárny, vše i na splátky
- počítačové součástky a příslušenství
včetně záručních i pozáručních oprav dodaných
zařízení a komponentů
- připojení k internetu jiţ od 300,- Kč/měs.
- účetní a ekonomický software včetně zaškolení
- vedení účetnictví, účetní a daňové poradenství
- kontroly účetnictví, daňová přiznání, audity
* zřídili jsme pro Vás sluţby cestovní kanceláře
- vyuţijte zastoupení největších CK přímo v Touţim

To vše v sídle společnosti nám. Jiřího z Poděbrad 58

vedle ČSOB. ( telefon 353 312 366, 602 264 425 )
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Váţení pejskaři
Buďte tak laskaví a uklízejte po svých miláčcích
exkrementy. Jistě by Vám nebylo příjemné, přivést
si takový dáreček na botě domů. Jiţ několikrát
jsem našla pozdrav od Vašich pejsků před svým
domem a v okolí, Zamyslete se nad tím jestli je
takový problém, vzít si s sebou sáček a uklidit to.

Kdyby to udělal kaţdý, neválely by se bobky
po celém městě.
S pozdravem čtenářka TN

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.c

SMS INFOKANÁL

Město Touţim oznamuje, ţe k 15.dubnu skončil průzkum zájmu o bezplatné zasílání zpráv občanům pomocí sms.
Rada města schválila na svém jednání zahájení zkušebního provozu tzv. sms-infokanálu, který byl 14.dubna spuštěn. Všichni
občané, kteří projevili zájem o zasílání zpráv, byli automaticky zařazeni do seznamu adresátů. Město Touţim děkuje za aktivní
účast na tomto průzkumu.
Další zájemci o tuto sluţbu se mohou zaregistrovat odesláním sms ve tvaru IK TOUZIM REGISTRUJ nebo IK TOUZIM
REG na tel.číslo 605 733 680, čímţ se do systému zaregistruje číslo mobilního telefonu, z něhoţ je registrační sms odeslána.
Po provedení registrace není zasílána zpět potvrzovací sms! Odhlášení registrace je moţno provést odesláním sms ve tvaru IK
TOUZIM ODREGISTRUJ nebo IK TOUZIM ODREG opět na tel.číslo 605 733 680.
Doufáme, ţe tento způsob předávání zpráv bude občany hodnocen pozitivně a ţe plnohodnotně nahradí dříve pouţívaný
městský rozhlas. Výhodou je dostupnost v kaţdé denní době a na kaţdém místě (je-li pokryto signálem). Pro další rozšíření
počtu odběratelů, budeme rádi, předáte-li informaci o existenci této sluţby Vašim příbuzným, známým či lidem ve Vašem okolí.
Děkujeme.
Případné dotazy nebo připomínky volejte na tel.číslo 353 300 725 nebo pište na e-mail sms@touzim.cz .
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Váţení spoluobčané :
Ve dnech 19. – 21. června 2009
připravujeme letní slavnosti k 540. výročí zaloţení města Touţim :
V pátek od 19:00 hod.: na náměstí vystoupí kapely, městem projde lampiónový průvod,
který bude zakončen ohňostrojem.
V sobotu od 10:00 hod. na náměstí po celý den jarmark, vystoupí šermíři, je připraven program
pro děti, dechový orchestr ZUŠ Touţim, aerobic – místní krouţek, Jiří
Krampol v pořadu – Ani Krampol není dokonalý, taneční kapela, country
kapela, průřez muzikálem a na závěr velká šermířská ohnivá show.
V neděli od 10:30 hod. Kostel – Musica Dolce Vita.,
Proběhne také výstava fotografií města :
Prosíme občany města k zapůjčení fotografií ze starších dob
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