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Přehled nákladů plynu a elektřiny na provoz budov města 

 

rok 
PLYN 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2014 2015 

              

MŠ + MÚ (čp. 77) 85.700  93.900  82.500  86.400  69.100  69.200  
Bývalá radnice (čp. 1) 41.700  48.300  32.100  33.000  22.900  25.200  

Kulturní dům 33.400  30.800  37.100  39.100  14.500  23.400  

Celkem 160.800 173.000  151.700  158.500  106.500  117.800  
              

ELEKTŘINA             

 
            

MŠ + MÚ (čp. 77) 40.700  39.400  39.400  40.400  29.400  28.800  
Bývalá radnice (čp. 1) 11.400  11.300  9.800  9.700  6.100  5.900  

Kulturní dům 10.000  10.800  18.700  16.000  2.600  7.800  
Veř.osvětlení - K.Údolí 93.000  94.000  93.000  73.700  52.600  53.400  
Veř.osvětlení - Odolen. 6.500  6.400  9.900  10.200  7.800  7.600  

Hasičárna 2.600  2.500  1.600  1.200  1.600  1.600  

Celkem 164.200  164.400  172.400  151.200  100.100  105.100  
              

Elektřina + plyn 
325.000 337.400 324.100 309.700 206.600 222.900 

celkem 
 

 

 Uvedené údaje jsou vždy za 12 měsíců, kdy od 1.1.2014 jsme díky změnám dodavatelů přešli 

na úseky kalendářního roku a nikoliv září-srpen, jak tomu běžně v Krásném Údolí u ČEZ a RWE je. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

Aeroklub Toužim, letiště Přílezy - oznámení 

 
Dobrý den, 
Posílám jako každoročně přehled větších akcí s intenzivnějším létáním akrobatických letadel na našem letišti. 
Požádal bych vás o informování občanů. 
 
16.05. - 20.05.2016 - tréninkový kemp – 3 piloti 
26.05. - 28.05.2016 – Karlovarský pohár – mezinárodní soutěž – velmi intenzivní létání dle počasí až do  
    večerních hodin (ve dnech před a po se očekávají přílety a odlety účastníků) 
20.06.- 24.06.2016 - tréninkový kemp – 3 piloti 

 
V rámci tréninkových kempů budou piloti dodržovat dohodnuté časy aby co nejméně obtěžovali obyvatele. V 
rámci Karlovarského poháru se dle počasí musí využít veškerý čas, takže se může stát, že ve čtvrtek 26/5 či 
v pátek 27/5 budou akrobatické lety prováděny až do západu slunce. Jelikož se jedná o maximálně 2 dny v 

roce, kdy se bude akrobaticky létat až do večera, žádáme občany o pochopení. 
 
Další tréninkové kempy zatím nejsou plánovány, nicméně v průběhu roku budou probíhat akrobatické lety 

(jednotlivé – ne intenzivní létání). Pokud by se něco změnilo, dám včas předem vědět. 
 
Zároveň vám chci sdělit, že se člen Aeroklubu Toužim – Petr Kopfstein – probojoval do elitní 
skupiny 14 nejlepších pilotů světa a v roce 2016 bude soutěžit v hlavni kategorii masters Redbull 
Airrace.  Česká republika tak bude mít mezi touto elitou 2 zástupce (Martin Šonka a Petr 
Kopfstein)  

http://www.redbullairrace.com/en_INT/article/kopfstein-and-podlunsek-join-master-class-2016 

           S pozdravem 
          Petr Jiránek, Aeroklub Toužim 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.redbullairrace.com_en-5FINT_article_kopfstein-2Dand-2Dpodlunsek-2Djoin-2Dmaster-2Dclass-2D2016&d=BQMBaQ&c=j-EkbjBYwkAB4f8ZbVn1Fw&r=CzmHFmCJnwuUnwGimTAB15jkUK3bs5cRsG1nuBKm4uc&m=rBpKO7U7uOB2M1R3cBC0SF9QEzsHaC2_nRIUN-00Aaw&s=v34yiz796ugFkptiszdXhYWjClaUc1zNwAqFqEQNVzs&e=

