Od počátku dubna se můžete opět potkat s našimi sezónními pracovníky na veřejně prospěšné práce,
kterými letos jsou sl. Jana Málková z Bezděkova a p. Václav Beneš z Bečova nad Teplou.
Svépomocí zaměstnanců města bylo provedeno odvodnění horní části zdi kolem kostela.
Také letos jsme naše městečko na základě rozhodnutí zastupitelstva přihlásili do soutěže „Vesnice
roku 2017“. A to jak v hlavní soutěži, tak i v doplňkové „Zlaté cihle“. Zde posíláme do souboje dokončenou
rekonstrukci celého náměstí. Hodnotitelská komise krajského kola nás navštíví 13. června a bude porovnávat
s dalšími sedmnácti přihlášenými z Karlovarského kraje. O výsledku budeme na podzim informovat.
I letos jsme už mimo krajského auditu absolvovali další kontroly. Městský úřad byl ze strany Úřadu
práce K.Vary podroben kontrole čerpání dotací na pracovníky veřejně prospěšných prací za rok 2016. Česká
školní inspekce Karlovarský inspektorát v polovině března provedl hodnocení podmínek a průběhu vzdělávání
v naší mateřské škole. Školka včetně její jídelny dále byla prověřena k dodržování předpisů a řádů
o bezpečnosti a vývoji dětí, školního a vnitřního řádu jídelny, úplnosti evidencí, revizí a další dokumentace.
Obě kontroly neshledaly pochybení a závad.
Na našich internetových stránkách lze už nahlédnout do elektronické kroniky loňského roku, doplněné
množstvím akcí a fotografií z nich.
Upozorňujeme na změnu výpůjční doby v naší knihovně. Od září 2017 bude možnost ji navštívit každý
lichý týden – středa 15.00 až 17.00 hodin.
Přeji všem hezké léto a na viděnou na některých akcích.
Ing. Martin Frank
starosta města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dobrý den,
Posílám vám na vědomí změnu v již oznámených tréninkových kempech na letišti v Toužimi.
Jedná se o zrušení kempu v červnu a přesun jednoho kempu na srpen.
Nyní tedy plánujeme:

15.05. - 19.05.2017

a

31.07. - 04.08.2017

Původní a zrušené termíny byly:

12.06. - 16.06.2017

a

17.07. - 21.07.2017

S pozdravem

Petr Jiránek, Předseda Aeroklubu Toužim
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