Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XX. číslo 1/2010* cena 3,- Kč
Váţení občané,
dovolte mi před mým krátkým příspěvkem do „Touţimských novin“ popřát všem v letošním
roce mnoho zdraví a spokojenosti.
V minulém roce jsme museli kvůli nenaplnění příjmové části rozpočtu města, zastavit jak
investiční, tak i neinvestiční akce. Ke konci roku 2009 došlo v našem rozpočtu k propadu příjmů ve
výši 5,200 mil Kč. Jak město a jeho příspěvkové organizace hospodařily, Vás budeme informovat
v příštím čísle, kde také bude schválený rozpočet města zastupitelstvem na letošní rok. V kaţdém
případě jistě dojde i v letošním roce k propadu příjmů a tím i méně finančních prostředků pro naše
město. I přesto bychom chtěli opět zkrášlit město i přilehlé obce. Samozřejmě bez dotačních titulů
jsme schopni provést jen menší investiční i neinvestiční práce.
Co plánujeme. Opět poţádáme o dotaci na opravu náměstí. Tento dotační titul byl vypsán
Regionální radou Severozápad a v oblasti podpory 2.1 – investice pro zlepšení infrastruktury obcí je
alokovaná částka jen 152 mil. Kč. Doufejme, ţe při opakované ţádosti snad uspějeme. Termín podání
je duben – červen, to znamená zahájení prací v příštím roce. Máme připravený projekt na
rekonstrukci haly a hřiště s umělým povrchem, který podávat nebudeme z důvodu tak malých
alokovaných financí.
Dokončíme revitalizaci parku včetně parkovišť, kompletní úpravu okolo sokolovny, dále
parkoviště na Plzeňské ulici a na Sídlišti. Dále se dokončí práce na restaurování morového sloupu na
náměstí. Provede se oprava cesty ke kapličce v Lachovicích. Na všechny uvedené práce jsou zajištěny
finanční prostředky z 80 %, ať uţ z Regionální rady soudrţnosti Severozápad, nebo ze Státního
intervenčního zemědělského fondu.
Pro letošní rok jsme opět podali ţádosti o dotační tituly na tento úřad a to:
1)
2)
3)
4)

Dokončení rekonstrukce veřejné plochy u rehabilitace, včetně opravy chodníku od Sídliště
Oprava místní komunikace v Komárově, včetně obnovy autobusové zastávky.
Oprava místní komunikace ve Vodní ulici v Touţimi.
Výměna veřejného osvětlení v ulici Plzeňská. Týká se výměny sloupů od Malého náměstí po
křiţovatku na Teplou.
5) Zlepšení vytápění v sokolovně a to nákupem a instalací 2 ks úsporných plynových zářičů a
nákupem nového vybavení sálu sokolovny (80 ks skládacích stolů a 320 kusů konferenčních
ţidlí).
6) Výměna okenních a dveřních výplní budovy kabin včetně zateplení. Týká se jen spodní části a
tenisové haly, neboť na ubytovnu nelze ţádat o dotaci.
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Další akce, které plánujeme z prostředků města:
1) Bezbariérový vstup do budovy Městského úřadu
2) Vybudování kanalizace ve Ţlutické ulici – provádět bude Vodárenské sdruţení obcí za
příspěvku města.
3) Úprava pozemku v Prachometech pro vybudování autobusové čekárny.
4) Nové osvětlení v parku,
5) Vybudování nového chodníku (u bývalého kina).
6) Výměna oken na ubytovně z východní strany
7) Výstavba dětského hřiště v Třebouni.
8) Pokračování opravy komunikace na Krásný hrad.
9) I nadále se bude pracovat na opravě pivovaru.
10) Oprava chodníku v Tepelské ulici k domu čp. 393, včetně parkování
11) Komunikace a úprava veřejného prostranství okolo zubního oddělení.
12) Při zajištění dotace od Krajského úřadu budeme zajišťovat přípravné práce na zámku.
13) Finanční dotaci na regeneraci MPZ ve výši 200 tis. Kč investujeme do opravy kostela. Po
dohodě s Biskupstvím Plzeň by se opravilo průčelí kostela do Pivovarské ulice.
Doufejme, ţe alespoň z části nám budou uvedené náklady z dotací hrazeny, abychom mohli
tyto plány uskutečnit.
Antonín Vrána – starosta města

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem kamarádům, přátelům a známým, kteří se přišli 18.12.2009 rozloučit
s naším drahým zesnulým Karlem Daňkem.
Zároveň děkujeme p. Milanovi Kaderovi a pí. Miluši Pechočiakové.
Rodina Daňkova

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem záchranným sloţkám, které zasahovali u dopravní nehody v Kozlově dne
12.2. 2010 za jejich profesionální přístup.
Hasičům z Touţimi i Bochova, záchranné sluţbě z Touţimi i ze Ţlutic, policii z Bochova a
Touţimi, a také neznámé paní doktorce, která projíţděla kolem a pomáhala zraněným.
Naše poděkování patří i manţelům Jankurovým z Kozlova za obětavou první pomoc.
Ernekerovi
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III. REPREZENTAČNÍ PLES

V sobotu 20.2.2010 se konal jiţ III. Reprezentační ples
Infocetra. Program plesu byl jako kaţdý rok pestrý a ani letos
nechyběla módní přehlídka. Nejen oko muţe, ale i ţeny si mohly
prohlédnout novou kolekci plavek, následně společenských šatů
a o půlnoci jsme shlédli krásné spodní prádlo. Pro milovníky
tance jsme připravili ukázku kankánu a tanga. Dále nám
zpěvačka Klára zazpívala písničky z úspěšných českých muzikálů
a samozřejmě nechyběla tradiční tombola a dámská volenka, při
které mohli pánové dámám udělat radost růţemi. Celým
večerem nás provázela sympatická moderátorka Lenka
Průchová a k tanci a poslechu hrála kapela Ametyst. Za krásnou
květinovou výzdobu celého sálu děkujeme paní Kateřině
Daňkové.  Dále děkujeme všem sponzorům, kteří nám
přispěli do tomboly. Doufáme, ţe si letošní ročník všichni
přítomní uţili a jiţ teď se těšíme na další.
Děkujeme těmto sponzorům: TZB SERVIS – Richard Strolený, Truhlářství Petr Jelínek,
Zubní ordinace Chadi Al Saman – Jaroslav Kolesa, IDS GASTRO – Petr Ajšman, Lékárna
Pod
Smrkem,
Mary
Kay
–
Romana
Poplšteinová, Autoservis Jiří Košler, Koloniál
Karel Štumpa, Hobby Jitka Böhmová,
Zlatnictví Lenka Matějková, Frape Foods,
s.r.o., OK STS, a.s., Toyota Plzeň, Manikúrapedikúra Hana Futrová, Drogerie Lucie,
Zkušební stanice Ing. Václav Mareček,
A.P.S.A., Truhlářství Martin Moucha, Milan
Flígr, Jednota Touţim, Moser Karlovy Vary,
Thun 1794 a.s., Kosmetika – solárium Helena
Mouchová, Kadeřnictví Renata Šulcová,
Kosmetika – solárium Lenka Scherbaumová,
Foto-trio Petr Černický, STA servis, HC
Energie Karlovy Vary.
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PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V MŠ DOMEČEK
Dne 10. prosince 2009 jsme pozvali rodiče našich dětí na odpolední „vánoční dílnu“.
V 15:30 jsme přivítali první maminky.
Začalo se se zdobením perníčků, do kterého se zapojily i
ty nejmenší děti. S velkým zaujetím vznikaly první
krásně nazdobené kousky. Byla radost toto pracovní
nasazení sledovat.
Ve druhém pracovním koutku se tvořily vánoční svícny
a stolní dekorace.
Ve třetím koutku se rozvoněl rozehřátý včelí vosk. Do
něj se smáčel knot tak dlouho, dokud nebyla svíčka
dostatečně silná. Bylo to opět příjemně strávené
odpoledne s našimi dětmi a jejich rodiči.
Děkujeme Všem, kdo si v předvánočním spěchu našli čas a přišli mezi nás.
Adventní čas v MŠ je plný tvůrčí a pracovní činnosti. Děti chystají dárečky, přáníčka a také
pilně nacvičují vystoupení na vánoční besídku pro rodiče.
Letos byli rodiče a hosté pozváni do MŠ již 17. prosince 2009. Slavnostní den umocňoval
nazdobený stromeček a napjatá atmosféra plná očekávání. Rodiče a další hosté se sešli
v hojném počtu, za což jim s dětmi děkujeme. Jakmile děti s učitelkami předstoupily před
publikum, prvotní nervozita opadla a děti se velmi snažily, aby vše dobře dopadlo. Odměněny
byly bouřlivým potleskem a slavnostní setkání zakončily předáním vánočních dárečků pro své
nejbližší.

Učitelky MŠ DOMEČEK

Napište si o aktuální katalog kosmetiky AVON
Zdarma Vám ho dodám (moţnost předvedení novinek)
Pište SMS na tel: 777 34 41 41, Klabanová B.
Pro prvních 10 zájemců dárek!
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AKTIVITY ŢÁKŮ ZŠP TOUŢIM NA SKLONKU ROKU 2009
Na konci listopadu a v prosinci jsme zajistili pro ţáky 7. aţ 9. ročníku tři exkurze do SOU
TOUŢIM.
Učni 1. aţ 3. ročníku oboru květinářské a aranţérské práce nám předvedli výrobu vánočních
věnců a svícnů. Na učně 3. ročníku oboru kuchař - číšník jsme se šli podívat přímo do
provozu. Prohlédli jsme si kuchyň i jídelnu, kde jsme obdivovali slavnostně prostřený stůl k
narozeninám. Navštívili jsme téţ učně oboru opravářské práce a práce v autoservisu a viděli
dílnu i jejich výrobky.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Hejkalové, Korunkové, Daňkové,
Amchové a panu Keplovi, Růţkovi a Lukáškovi za ochotu, se kterou nás přijali i za
odborný výklad. Mnozí z našich ţáků se v této době rozhodují, na kterou školu si podají
přihlášku, a SOU Touţim patří jednoznačně k preferovaným.

22.prosinec 2009 byl pro nás pro všechny dnem svátečním. Sešli jsme se při vánoční besídce,
kde jsme sobě i milým hostům zazpívali koledy, přednesli básničky, zatancovali a završili tak
předvánoční čas roku 2009.

KARNEVALOVÉ REJDĚNÍ NA ZŠP TOUŢIM
V masopustním čase jsme i v naší škole uspořádali „DĚTSKÝ KARNEVAL“.
Všichni jsme se na karnevalové rejdění těšili a připravili si pěkné zamaskování. Během dopoledne,
stráveném v tělocvičně ZŠ Touţim byla pro masky připravena spousta zajímavých a neobvyklých
soutěţí, do kterých se všichni s nadšením zapojili a dostatečně se vyřádili. Nakonec neposedná vosa a
šejk Ali Abdul Ahmad vyhodnotili a odměnili nápadité masky a nejlepší zamaskování.
Učitelky ZŠP Toužim
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Zápis do první třídy pro školní rok 2010/2011
K zápisu do první třídy se ve dnech 2. a 3. února 2010 dostavilo padesát tři dětí se svými rodiči i
prarodiči. Paní učitelky jim pomáhaly při plnění prvních školních úkolů. Děti zde ukázaly jaké znalosti
a dovednosti již mají.
Rodiče, kteří se rozhodují, zda podat žádost o odložení školní docházky pro své dítě, měli možnost
konzultace se školní psycholožkou paní Škrabánkovou. Každé z dětí při své první zkoušce uspělo,
odneslo si sladkou odměnu a malý dárek, který pro ně vyrobili žáci prvního stupně. Všem budoucím
prvňáčkům přejeme šťastný a úspěšný start v další etapě jejich života.
Učitelky a učitelé ZŠ Toužim

Projekt 4. A Český jazyk(škraboška)
Ţáci 4. A v rámci výtvarné výchovy a pracovních
činností zpracovávali projekt, který se týkal
procvičení učiva z českého jazyka. Jednalo se
konkrétně o podstatná jména rodu středního a
ţenského a jejich vzory. Spojením barev a
správného řazení slov ke vzorům, vznikla krásná
masopustní škraboška. Pro chlapce vodní a pro
děvčata ohnivá. Obrázky Vám napoví, jakým
způsobem ţáci pracovali, a jak se jim dílo
povedlo.
Lenka Matoušová tř. uč. a ţáci 4. A
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Výběrové řízení
Město Touţim vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace
Technické služby města Toužim.
Místo výkonu práce: TSM Toužim, příspěvková organizace, Toužim
Platové zařazení: 11. platová třída
Charakteristika vykonávané práce: řídící a manažerská činnost v organizaci TSM Toužim
Poţadavky:
minimálně úplné střední odborné vzdělání v technickém nebo ekonomickém oboru
minimálně 5 let praxe v řídící funkci
dobré organizační a řídící schopnosti
uživatelská znalost práce s PC
řidičské oprávnění skupiny B
koncepce činnosti TSM v rozsahu jedné strany A4
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
Uchazeči předloţí písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náleţitosti:
přesné označení výběrového řízení
jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
číslo občanského průkazu
datum a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:
strukturovaný životopis
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Předpokládaný termín nástupu: 1. 6. 2010
Lhůta pro podání přihlášky: do 12. 3. 2010
Obálku označte textem: Výběrové řízení na místo ředitele PO TSM Toužim
Způsob podání přihlášky: písemně poštou na adresu Městský úřad Toužim, Sídliště 428,
364 01 Toužim nebo osobně na tutéž adresu do podatelny do 12 hod. posledního dne lhůty.
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Rady, jak nespáchat ekologický zločin
Lednice, stará, ale funkční, vhodná na chatu, značka za odvoz. Celkem typický inzerát, ze kterého je
jasně patrná dnešní trţní hodnota starých spotřebičů. Ani takový inzerát přitom uţ často nezabere.
České chaty a chalupy uţ jejich majitelé vybavili vesměs podobným způsobem, nejčastěji ovšem z
vlastních zdrojů. Letité spotřebiče mají navíc proti těm současným několikanásobně větší spotřebu
energie, takţe i mnozí chataři si raději pořídili nové. Nezbývá tedy, neţ se i takových, zatím stále
„pouţitelných“ domácích pomocníků, zbavit stejně jako těch, co uţ definitivně přestali fungovat.
Rada první: Zapomeňte na kutilství! Soused sice moţná dodnes pouţívá sekačku s motorem z
pračky nebo kompresor demontovaný z lednice, zároveň ale má na triku ekologický zločin. Olej a
hlavně freony, které přitom unikly, příroda jen tak nepromlčí. Vyslouţilé elektrospotřebiče můţe kaţdý
občan odevzdat zdarma k ekologické likvidaci, ale jen v případě, ţe jsou kompletní!
Rada druhá: Vyhněte se popelnicím! Lednici nebo pračku nenacpete ani do velkého kontejneru na
komunální odpad, takový fén ano. Velikost spotřebiče ale není důleţitá: do směsného odpadu nepatří
ţádný z nich. Jejich výrobcům ukládá zákon povinnost zajistit ekologickou likvidaci „vyslouţilců“. K
jejímu financování slouţí takzvané recyklační příspěvky, které jsou součástí ceny nových výrobků.
Nezvyšujte tedy výdaje, které mají města a obce s likvidací směsného odpadu: hradí je beztak z vašich
peněz. Za spotřebič hozený do popelnice nebo postavený vedle ní můţete navíc dostat pokutu aţ
20 000 korun!
Rada třetí: Najděte správné místo! K legálnímu odkládání starých elektrozařízení slouţí takzvaná
místa zpětného odběru. Vytvářejí je města a obce, prodejci elektro nebo třeba servisy ve spolupráci s
kolektivními systémy. To jsou partneři, jejichţ prostřednictvím výrobci plní své zákonné povinnosti.
Nejbliţší takové místo vašemu bydlišti najdete na internetu (na stránkách největšího kolektivního
systému ELEKTROWIN, který zajišťuje zpětný odběr elektrospotřebičů v celé České republice –
www.elektrowin.cz). Poradí vám také na vašem obecním či městském úřadě. Samozřejmostí uţ dnes
je, ţe váš starý spotřebič odveze prodejce, který k vám domů dopraví nový.
Rada čtvrtá: Počkejte na mobilní svoz! Pokud to máte k nejbliţšímu sběrnému místu daleko,
počkejte, aţ vaše obec či město příště zorganizují mobilní svoz odpadu. Zákon stanoví, ţe je třeba to
udělat minimálně dvakrát do roka. ELEKTROWIN například nabízí svazkům obcí a mikroregionům
zdarma Putující kontejner, který je moţné pro obec zajistit i nad rámec mobilních svozů. Stovky
prodejen také vybavil speciálními sběrnými koši. Stejné koše mají k dispozici i školy, které se zapojily
do ekologického projektu Ukliďme si svět!.
Rada pátá: Buďte na sebe hrdí! Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do míst zpětného odběru,
máte důvod k hrdosti. Přispíváte totiţ významně k ochraně ţivotního prostředí. Nejenţe nevypouštíte
do země olej a do vzduchu freony, ale také například šetříte elektrickou energii. Ze starých spotřebičů
se totiţ dá získat přes 80 % materiálů vhodných k dalšímu vyuţití, většinou kovů. Jejich pouţití v
hutích podle průzkumu, který nedávno zveřejnil ELEKTROWIN, zatím ušetřilo mnoţství elektřiny, která
by stačila obyvatelům třicetitisícového města na rok. Díky tomu se také podstatně sniţují emise
skleníkových plynů.
Elektrowin

Prodej vstupenek v Infocentru Touţim:
Infocentrum Touţim uţ od 1.12. 2009 prodává
vstupenky na akce konané v Karlových Varech .

( Např. do Karlovarského divadla nebo do kina Čas. ...
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Projekt Volba povolání.
V září roku 2009 jsme zahájili v rámci předmětu Rodinná výchova projekt Volba povolání,
který je určen ţákům 9. tříd. Nyní, po půlročním působení můţeme zhodnotit, co nám projekt přinesl.
Většina z nás začátkem školního roku nevěděla, kam a na kterou školu směřovat svůj výběr a
zaměření. V průběhu projektu jsme měli mnoho příleţitostí dozvědět se o tom, co obnáší některá
zaměstnání, jaké předpoklady bychom měli mít pro výkon určitých profesí a hlavně jaké budou naše
studijní moţnosti.
Součástí projektu byla návštěva ÚP - Poradenské centrum K. Vary, Veletrh škol v LD Thermal,
exkurze do závodů v našem okolí, atd.
Shromaţďovali jsme informace o školách, pracovali s velkým mnoţstvím informací na
webových stránkách škol a v hojné míře jsme vyuţívali Dnů otevřených dveří na školách.
V rámci projektu jsme absolvovali i záţitkový den ve spolupráci s výchovnou poradkyní mgr.
M.Píbalovou, školní psycholoţkou J. Škrabánkovou a třídní učitelkou J. Váňovou. V průběhu dne jsme
si zkusili svůj osobnostní dotazník zájmů, hledali jsme svoje kladné a záporné stránky, ověřovali jsme
si svoje schopnosti a moţnosti v rámci týmové spolupráce.
S velikým úsilím jsme statečně bojovali o co nejlepší studijní výsledky, neboť většina z nás bude ke
studiu přijata na základě průměru.
Myslíme si, ţe projekt byl pro nás velkým přínosem při našem rozhodování a poděkování si
zaslouţí všichni vyučující, kteří se podíleli na jeho realizaci.
ZŠ Touţim - K. Švecová 9.B, J. Květoňová 9.B.

Sportovní zprávy ze školy
V průběhu měsíce ledna 2010 ţila naše škola sportem. Chlapci a děvčata se zúčastnili
okrskového kola ve florbale, který jsme u nás pořádali jiţ 3.rokem. Děvčata měla za soupeře okolní
školy - Ţlutice, Bečov a Bochov. Naše dívčí druţstvo suverénně vyhrálo a postoupilo do okresního
finále, kde se celkově umístilo na 5. místě.
Poděkování za vzornou reprezentaci školy si zaslouţí K. Šuleková, 9.B, A.Bratrychová 9.B,K. Štumpová
9.B, H. Tupějevová 9.B, H. Hanzáková 8. A, M.Marenčáková 8. A, I. Vopálenská 7. A.
Také chlapci odehráli velmi pěkné zápasy v naší tělocvičně, za soupeře měli druţstva z
okolních škol. Zde obhájili 1. místo a postoupili do okresního kola. Ve velmi silné konkurenci odehráli
dramatické souboje a obsadili 1.místo. Toto umístění je posunulo do krajského kola, teré bylo velmi
náročné.
V celkovém pořadí krajské soutěţe se umístili naši kluci na velmi pěkném 6.místě.
Poděkování za reprezentaci naší školy patří ţákům - M. Šipula 9. A, L. Vacek 9.A, P. Vopálenský 9.A, J.
Hanket 8.A, D. Krbec 8.A, T. Adamický 6. A., J. Košler 7.A.
ZŠ Touţim - K. Štumpová 9.B, H.Tupějevová 9.B.
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Třebouňský vrch 1.1.2010
Novoroční výstup na Třebouňský vrch pořádaný společně odborem klubu českých turistů TJ Sokol
Touţim a občany Třebouně, byl konán v letošním roce jiţ po 29. Účastníky oblíbeného výstupu vítaly
zledovatělé cesty k vrcholu a vrchol zahalený v mlze. Třebouňští občané úspěšně zdolali se svou
skříňovou Pragou V3S a polní kuchyní nástrahy cesty k vrcholu a jiţ v 8.30 hod. rozvinuli na vrcholu
proviantní kemp. Přijeli právě včas. První milovníci zdravého pohybu dorazili na vrchol před 11.
hodinou, vyuţili nabídky kempu a začali tvořit kolem jiţ připraveného ohně kruh. Před 12 hodinou bylo
přítomno na vrcholu 53 lití a někteří po občerstvení nastoupili jiţ zpáteční cestu k domovu. Účastníci
byli tradičně přivítáni klubem českých turistů a obdrţeli pamětní listy. Někteří účastníci vzali na
novoroční výšlap i své čtyřnohé kamarády. Na vrcholu bylo k vidění mnoho psích plemen, mimo jiné
plemeno Labrador, fenka plemene Rhodeský Ridgeback Agnes a plemeno Bladhaund, tento pes
dominoval svou mohutnou stavbou těla ostatním psům na vrcholu. Bladhaund patří mezi honící psy, je
výborným a vytrvalým stopařem, téměř ţádná překáţka tohoto psa nezastaví.
Novoročního výstupu na Třebouňský vrch se zúčastnilo 420 lidí. Na vrchol Třebouňského kopce přijeli
rovněţ 2 cyklisté.
Odbor klubu českých turistů TJ Sokol Touţim srdečně zve příznivce zdravého pohybu, milovníky
přírody a Vás všechny na jiţ jubilejní 30. ročník Novoročního výstupu na Třebouňský vrch
1.1.2011.
Akce na vrcholu je naplánována jako tradičně od 12 do 15. hodin.
Sledujte plakáty zvoucí na tuto akci!
Jaroslav Hráský

Historie města Touţimi
Vypravování a historii města Touţimi s promítáním obrázků pro školní druţinu
připravil pan J. Schierl.
Všichni bychom měli o vzniku našeho města něco vědět.
Dozvěděli jsme se, kdo byl zakladatel, komu patřilo a jak se město rozrůstalo.
Nejvíce děti zaujala pověst „ O černém mnichovi „.
Vychovatelka Jana Škudrnová

Prodej slepiček
Drůbeţ Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex
hnědý, Tetra hnědá a Dominant ţíhaný, kropenatý, černý, a modrý.
Stáří slepiček – 17-20 týdnů - Garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů
od data prodeje.
Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří .
Je moţno si telefonicky objednat i slepičky 10 týdenní - cena 95 Kč / ks
Prodeje se uskuteční:
Touţim
V pátek 19.března 2010 - u vlakového nádraţí- 16. 15hod
Případné bliţší informace tel : 728605840 606490805 415740719 728165166
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Statistika – knihovna 2009
V loňském roce zavítalo do Městské knihovny 12 150 návštěvníků. Z toho bylo 3 687 uţivatelů
internetu. Celkem se v knihovně půjčilo 20 556 knih a periodik.
Celkem výpůjček: 20 556 z toho:
Periodika 5 516
Beletrie 10 543
Naučná dospělí 2 004
Dětská 1 693
Naučná dětská 800
Stav knihovního fondu Městské knihovny k 31.12.2009 je 32 864 knih.
Můţete nás navštívit na www.touzim.knihovna.info . Zde si můţete otevřít on-line katalog a pohodlně
se ze svého domova podívat na knihovní fond, popř. se předregistrovat nebo si rezervovat Vámi
vybraný titul.
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Občanské sdruţení ProfiCentrum
ProfiCentrum o.s. zastoupené Mgr. Lenkou Hubáčkovou a Mgr. Janou Leheňovou zahájilo
v lednu 2010 svou činnost. Otevřely jsme volnočasové aktivity pro předškoláčky ( Hravá
angličtina ) a pro školáčky ( Veselá angličtina a ruský jazyk ). Dospělí se zapsali do kurzu
dalšího vzdělávání ( anglický jazyk pro začátečníky ). Kaţdé pondělí probíhá ve školní
tělocvičně od 16 do 17 hodin cvičení pro maminky s dětmi do pěti let. Na toto cvičení se
nemusíte přihlašovat předem, můţete přijít a zacvičit si.

v ProfiCentru o.s.
O jarních prázdninách ve čtvrtek 11.3.2010
Od kolika?
17:00 – 20:00
Přihlášky a rezervace místa v kurzu :
tel. 606 324 670 (odpoledne), proficentrum@centrum.cz
Cena: 300 Kč na osobu
Je nutné zaplatit do 1.3.2010
přímo v ProfiCentru o.s. nebo na účet 233 4321 89/300
jinak rezervace končí
V ceně: pedig, dno košíčku, korálky
(s sebou: nůžtičky na stříhání pedigu, silnější pletací jehlici, ručník na kolena
a dobrou náladu)
Lektorka: Bc. Zuzana Sedláčková (Plzeň)
Těšíme se na Vás
Tým ProfiCentra o.s.
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Míčový trojboj
Dne 12.1.2010 jsme na ZŠ v Touţimi uspořádali okrskové kolo soutěţe pro ţáky 1. - 5. ročníku
v míčovém trojboji. Soutěţe se zúčastnila tato 10 členná smíšená (5 chlapců 5 dívek) druţstva:
ZŠ Touţim, ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, ZŠ a MŠ Útvina, ZŠ a MŠ Štědrá a ZŠ Bochov.
Naše druţstvo získalo 1. místo a postup do okresního finále do Ostrova nad Ohří. To se konalo
19.1.2010 na ZŠ J.V.Myslbeka v Ostrově nad Ohří. Okresního finále se zúčastnilo 7 druţstev.
Za Touţim bojovali tito ţáci:
Surmová Gábina
Vitnerová Sabina
Vaňátková Kateřina
Málková Sabina
Tupějevová Lucie
Reichelová Kristýna
Velhartický Vítek
Kamenický Jiří
Osvald
Marek
Polák
Rudolf
Burda Filip
Kepl
Tomáš

z 5.A
z 5.A
z 5.B
z 5.A
ze 4.A
ze 4.A
z 5.A
z 5.B
z 5.B
z 5.B
ze 4.A
ze 4.A
Při soutěţi jsme pouţili dva náhradníky, kteří se
pravidelně střídali s ostatními v druţstvu, abychom
nebyli tolik unavení. Všichni bojovali statečně a
dokonce jsme před posledními dvěma zápasy ve
hře „Schovej míč“ byli na 2. místě, ale bohuţel
štěstí nám nepřálo, a tak jsme nakonec obsadili
„bramborové“ 4. místo. Všem jmenovaným ţákům
děkuji za bojovnost a sportovního ducha a také
kolegyním - Janě Leheňové (5.B), Marii Kříţové
(5.A) a Lence Matoušové (4.A) za přípravu a výběr
ţáků na tuto soutěţ.
sepsala vedoucí akce Eva Hajná

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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Zpráva o činnosti mladých hasičů
V roce 2009 se do činnosti krouţku
mladých hasičů zapojily 3 druţstva dětí a 1
druţstvo dorostenců.
Během roku se zúčastnili 10 soutěţí,
z toho 7 soutěţí mladí hasiči a 3 soutěţí
dorostenci
a
několika
různých
akcích
pořádaných základní organizací.

V únoru si mladí hasiči jeli zazávodit na
soutěţ mladých hasičů do Plzně – Škvrňany,
která se konala v tělocvičnách SOU, kde se
umístili na 4. a 7. místě.
V březnu se zúčastnili v Touţimi
16.ročníku Halové soutěţe mladých hasičů, zde
se umístili mladší ţáci na 4. a 5. místě a starší
na 5. místě. Tato soutěţ je více oblíbena mezi
mladými hasiči, a proto se jí zúčastnilo

19 kolektivů starších a 15 kolektivů mladších.
Na konci měsíce se dorostenci zúčastnili
závodu poţární všestrannosti v Útvině, kde se
umístili na 2 místě.

V dubnu se konalo staročeské stavění
máje, kde mladí hasiči pomáhali při zdobení
májky.
V květnu si byli zazávodit v Útvině na
soutěţi o útvinské srdce, kde se umístili na 6. a
8. místě. O dva týdny později se konalo okresní
kolo hry Plamen v Mezirolí, kde jsme se

zúčastnili s 1 druţstvem mladších ţáků. V této
soutěţi jsme byli na 4. místě a starší na
6.místě.
V červnu se dorostenci zúčastnili
krajského
kola
dorostu
v Domaţlicích
v kategorii druţstev. Umístili se na 4. místě.
Ani v létě v červenci mladí hasiči
nezaháleli a zúčastnili se zahraniční soutěţe
v Szeghalomu
v Maďarsku.
Soutěţe
se
zúčastnili i kamarádi z Maďarska, z Polska a ze
Slovenska. Umístili jsme se v útoku s koňskou
stříkačkou na 1. místě, v poţárním útoku na
3.místě a v celkovém hodnocení na 2.místě.
V srpnu jsme byli na Bačově poháru
v Teplé. Soutěţ má mezinárodní účast.
Zúčastnil se i kolektiv z Polska. Umístili jsme se
na 4. místě v dorostencích a na 2. místě
v mladší kategorii.
V říjnu jsme závodili ve Ţluticích, kde
se konalo podzimní kolo hry Plamen
2009/2010. Odstartovali jsme se dvěma
kolektivy, 1 mladší a 1 starší.
A to je vše. A nyní bych chtěl
poděkovat všem, kteří nám přispěli k účasti na
soutěţích svým volným časem a věcnými dary.
Vedoucí mladých hasičů Josef Mikula
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KARNEVAL

PRO MALÉ I VELKÉ

( hlavní pořadatel – SRPDŠ při MŠ Sluníčko Touţim )
Letos byl K A R N E V A L opravdu veliký a parádní!
Celé akci předcházely velké přípravy v podobě shánění
peněz na nákup nějakých těch dobrot dětem do
balíčků, na výzdobu sokolovny, na balónky a ceny do
soutěţí a dalších důleţitých věcí.
Kaţdý pomohl, jak jen to bylo v jeho silách, a bylo to
opravdu potřeba. Sponzoři penězi, maminky a
tatínkové přiloţili ruku k dílu při výzdobě sokolovny,
balení balíčků a výrobě úţasných masek, v kuchyni
nám upekli dobré občerstvení. Objednali jsme i
šikovného a osvědčeného zvukaře a moderátora pana
Pečenku z divadla „Vetři“ s kolegyňkou Míšou, kteří
nám k našemu rejdění, řádění a soutěţení pouštěli
skvělou hudbu.
Malá batolata, která ještě vozí maminky v kočárku, pobíhala radostně v prostoru sokolovny jako
malé miniprincezny a miniberušky… Ostatní se s nadšením zapojili do připravených soutěţí.
A soutěţilo se za asistence velkých berušek (převlečených maminek a paní učitelek) například
v přetahování na laně, kdo nakreslí nejhezčí
obrázek, skákání v pytlích …
Masky byly úţasné, vedle malých princezen,
pohádkových
víl,
čarodějnic,
kovbojů,

batmanů,indiánů, pirátů, třeba andělíčci a motýlci.
Koblihová
hostina
byla
zaslouţenou
odměnou nejen pro děti, ale i pro maminky a
tatínky, babičky, dědečky i sousedy…
Děti, a ţe jich nebylo málo (téměř 250 masek) si odnášely domů z tanečního reje kromě příjemných
záţitků spoustu dobrot, balíčky s překvapením a nechyběly ani balónky.
Díky rodičům našich dětí a sponzorům, jsme proţili báječné a radostné odpoledne.
Děkujeme sponzorům - především Městu Touţim
OK STS Touţim
OZT Touţim
HOLLANDIA Krásné Údolí
JEDNOTA Touţim
FRAPE
ARTIFEX
IDS – PETR AJŠMAN
SUPRA Jelínek Touţim
KALČICOVI
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Poznáváme exotická zvířata
O tom, že dobrých nápadů není
nikdy dost, asi nikdo z nás nepochybuje.
A dlouhé zimní měsíce, kdy se s dětmi
nedostaneme ven na tak dlouho, jak
bychom chtěli, jsou někdy docela
náročné.
Podařilo se nám spojit se záchrannou
stanicí zvířat IKAROS, která pořádá
dvouhodinové programy pro děti
„Poznávejme zvířata“. Dohodli jsme se,
že si takové představení nemůžeme
nechat ujít.
Cílem projektu bylo přiblížit dětem
nejen metodickými materiály, ale
především
formou
pozorování
a
prožitkovým učením exotická zvířata.
Děti se seznámily s dvanácti živými
exempláři exotických zvířat. Měly
možnost si je prohlédnout, pozorovat,
odvážnější
pohladit
i
pochovat.
Dozvěděly se o nich spoustu zajímavostí.
Něco o jejich osudech, o životě v zajetí i
o jejich přirozeném prostředí na jiných
světadílech, které z nich je vhodné mít
doma, či nikoliv, jak se o ně starat apod.
Vyšlo to skvěle, představení stálo za to. Byl to zážitek, který všechny potěšil.
Věříme, že tak můžeme dětem do budoucího života darovat krásné vzpomínky a vtisknout
lásku a úctu ke zvířátkům.
Hazmuková Vl. – ředitelka MŠ Sluníčko
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P O Z V Á N K A
na X. ročník sportovní soutěže

„P Á K A“

Kdy:
Kde:
Sraz:

středa 24. března 2010
tělocvična ZŠ Toužim
podle příjezdů vlaků a autobusů
– tj. 8.30 – 9.30 hod. v budově ZŠP Toužim
Předpokládaný konec soutěže: 12.00 hodin
Soutěže se mohou zúčastnit maximálně 3 borci za školu!
Průběh:

1. přivítání
2. zvážení soutěžících a rozdělení do 2 - 3 váhových
kategorií
3. krátká instruktáž
4. vlastní soutěž za účasti profesionálního rozhodčího
5. vyhodnocení soutěže a vyhlášení vítězů

V případě Vašeho zájmu zašleme přehled základních pravidel poštou.
Své přihlášky posílejte e-mailem nebo telefonicky:
telefon:
353 312 621
e-mail:
zsp.a.ms.touzim@centrum.cz
Srdečně se těšíme na Vaši návštěvu a hojnou účast!
Učitelé a žáci ZŠP Toužim
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Zveme Vás dne 9.4.2010 od 16.30 hod.
na divadelní představení v Sokolovně v Touţimi
na pohádku i pro nejmenší děti
Kterak beruška Uška o sedmou tečku přišla.

Dopravu na ples z Touţimi přes Bečov (i zpět) zajišťuje zvlášť vypravený autobus.
Bliţší informace rádi poskytneme také na telefonním čísle 602 340 549.
Vydává Městský úřad Toužim pod číslem registrace MK ČR E 12303.
Redakční rada: předseda – Antonín Vrána, redaktoři:, Ing. Jan Šimonovský, Josef Zankl
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telefon: 353 300 711, fax: 353 300 722, email: infocentrum@touzim.cz
Grafická úprava: Doris Trsová st., tisk CRRV Toužim, distribuce sekretariát MěÚ – Věra Franková
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