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SLOVO STAROSTY
Váţení spoluobčané.
V současné době se nám všem určitě špatně
chodí po komunikacích na části Plzeňské ulice
a Malém náměstí. Chodníky jsou rozkopané
z důvodu
provádění
kabelizace
rozvodů
elektrické energie. Konečně se v Touţimi
začínají sundávat dráty včetně konzolí
na bytových domech. Město v určité části, kde
je veřejné osvětlení, aby se nemuselo dvakrát
kopat, dohodlo výměnu starých 45 – 50 let
kabelů včetně sloupů. Projednává se taktéţ
oprava chodníků a to od Štádlerů ke květinám
k budově č.p. 53. Nestihne se všechno vyřídit,
tak se chodník nechá dát do původního stavu a
později dojde k zádlaţbě tak, jak je uvedeno
v závazném
stanovisku
památkářů.
Dle
předběţného rozpočtu by měl být chodník
vybudován nákladem 450 tis. Kč bez DPH.
Zádlaţba
bude
provedena
kostkami
z přírodního kamene menšího formátu.
Dne 10.8.2010 byla podepsána v Ústí nad
Labem dohoda o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova ČR na občanské vybavení a
sluţby v Touţimi. Jde o modernizaci vytápění
v Sokolovně, coţ obnáší instalaci 2 ks
úsporných plynových zářičů se samostatným
odvodem spalin. Dále se bude realizovat nákup
nového vybavení sálu sokolovny, konkrétně 80
ks skládacích konferenčních stolů a 320 ks
ţidlí.
Tento dotační titul zahrnuje také práce na
zateplení a výměně okenních a dveřních výplní
části sportovního areálu. Týká se to spodní
části budovy, kde tato slouţí ke sportovním
účelům včetně tenisové haly. V prvním patře
se nachází ubytovna a byt správce. Zde není
moţné čerpat dotační titul, proto budou práce,
jak na výměnu okenních výplní, tak i zateplení
hrazeny z rozpočtu města. Bylo vyhlášeno
výběrové řízení a práce by měly být hotové do
konce října.

Byly dokončeny práce na výstavbě parkovišť a
parku. Dodavateli byly zaslány nedostatky na
této výstavbě a byl stanoven termín k nápravě,
abychom mohli poţádat o konečné vyúčtování.
Problémy nám nastávají v parku, kde se při
silnějším dešti z mlátových chodníků vyplavuje
písek. Sice jsme park převzali, ovšem stále
nevíme, jak tento problém vyřešit. Mám za to,
ţe se nám to podaří, ale nastává jiný problém,
na který nemá vliv faktor přírodní, ale lidský.
Venčení psů, kteří vyhrabují mulčovačku a lidé,
kteří nevědí na co jsou odpadkové koše.
Dochází také k vandalství. Ze středy 11.8. na
čtvrtek 12.8. došlo k vytrhání několika
zasazených keřů a rododendronů. Mám velké
obavy, abychom nemuseli vracet dotaci, aţ
přijede kontrola, zda je vše uděláno dle
projektu. Chtěl bych Vás poţádat, abyste
upozornili své děti, ţe cestičky nejsou jízdní
dráhou pro kola, na kterých se zkouší škola
smyku.
Z dotačních prostředků prostřednictvím MAS
Vladař bylo restaurováno mariánské sousoší na
náměstí, včetně výměny oplocení. Dodatečně
bude vnitřní plocha zadláţděna.
V současnosti je rozpracováno ještě několik
akcí, které bychom chtěli zvládnout do
říjnových komunálních voleb, ale to bude
součásti hodnocení naší práce za volební
období v příštím čísle TN.

Antonín Vrána
starosta
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Mariánský sloup

Parkoviště na Sídlišti

Parkoviště u parku

Parkoviště v Plzeňské ulici

Parkoviště u sokolovny

Parkoviště Na Zámecké

UPOZORNĚNÍ
Příští vydání Touţimských novin se bude věnovat zejména komunálním volbám, které se budou konat
ve dnech 15.a 16.října 2010.
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Váţení občané, vítejte v novém parku

Rádi bychom Vás, váţení občané, přivítali ve zbrusu novém parku. Ţe Město Touţim získalo dotaci z Regionálního
operačního programu regionu soudrţnosti Severozápad („ROP SZ“), financovaný z Evropského fondu pro regionální
rozvoj, na „rekonstrukci veřejných prostranství města“ – projekt zpracovával téţ rekonstrukci současného parku, jsme
Vás jiţ před časem informovali. Nyní je projekt dokončen, park je oficiálně předaný firmou Arbo zahradnictví s.r.o.,
Všeruby u Plzně, která vyhrála výběrové řízení a několik měsíců se podílela na celkové rekonstrukci. Její menší část,
jakoţto kácení nevhodných dřevin, úprava sítě cest, odpočívadel a úprava trávníků proběhla jiţ v loňském roce. Veškeré
výsadby keřových skupin provedeny způsobem tzv. zahuštěných výsadeb, nově navrţené mlatové cesty (povrch hlinitý
písek) s obrubou ze ţelezné páskoviny, dále slunná odpočívadla s lavičkami byly v parku vytvořeny v roce letošním.
Vhodné a zdravé stromy jsou ve výsadbách pouţity, nové listnaté stromy obohacují park většinou ve velikosti 12-14 cm
obvodu kmene, s výškou kmene 180 – 220 cm. V centru parku pak nově dominuje kašna a pomníček připomínající fakt,
ţe park vznikl na místě bývalého hřbitova na severním okraji města.
Přáli bychom si, váţení občané, abyste se v novém parku cítili dobře, trávili zde mnoho krásných i radostných chvil,
vyuţívali ho k odpočinku a relaxaci.
MěÚ Touţim – K.Michalová
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Světová elita v Touţimi
Poprvé v historii Karlovarského kraje a
„západu“ Čech vůbec se ve dnech 2.-12.
září 2010 sejde světová letecká elita na letišti
Aeroklubu Touţim v Přílezích, aby se zde
utkala o titul Mistra Evropy v akrobatickém
létání - EAC 2010. O titul bude bojovat přes 55
závodníků z 19 zemí, a to v kategorii muţi i
ţeny. Jelikoţ jsme toto mistrovství pojali jako
otevřené, přijedou i závodníci „mimoevropští“,
a to z Brazílie, USA, Jihoafrické republiky a
Izraele.
Soutěţit se bude v kategorii Unlimited (bez
omezení) a Freestyle (volný styl). Na soupisce
se objevují zvučná jména, například úřadující
mistr světa Francouz Renaud Ecalle, německý
fenomén Klaus Schrodt, známý podlétávač
mostů z Litvy Jurgis Kairys a chybět nebudou
ani velikáni akrobatického nebe z Ruska jako je

„Sibiřský anděl“ Světlana Kapanina, nebo
Michail Mamistov či Viktor Čmal. Česká
republika bude zastoupena šesti závodníky a
Aeroklub Touţim má své ţelízko v ohni
v podobě Ing.Petra Kopfsteina, který létá na
novém akrobatickém letounu Extra 330.

Divákům ukáţeme i další současnou světovou
špičku v podobě letadel - Suchoj 26 M, dále
stroje Kap 232, Edge 540 a celou škálu
akrobatických speciálů od německého výrobce
Extra.
Bez nadsázky, co dnes udává krok ve světové
letecké akrobacii, to bude k vidění na letišti
Aeroklubu Touţim.
Jestli si nyní někdo klade otázku, jak je moţné,
ţe EAC 2010 se koná na „ malém provinčním“
letišti, které vedou výhradně aktivisté a které
znal ještě před pěti lety jen málokdo, tak
odpověď je jednoduchá.
Je to výsledek
cílevědomé práce vedení Aeroklubu Touţim se
snahou vybudovat sice malé, ale moderní
letiště s příjemným zázemím.
Samozřejmě po celou dobu závodů bude letiště
otevřeno veřejnosti. Letové dny budou začínat
od 9.hodiny ranní a končit budou okolo
19.hodiny večerní, to abychom také nechali
místní obyvatelstvo oddychnout. Jim patří dík
za pochopení a podporu této významné akce.
Ačkoliv se bude létat ve vymezené kilometrové
krychli přímo nad letištěm, bude i okolí
zatíţeno hlukem z leteckých motorů a vrtulí.
Třešničkou na dortu bude soutěţ ve Freestyle,
tedy 10. a 11. září, do které nastoupí nejlepší
z nejlepších a kde jsme připravili divákům
anketu a moţnost vyhodnocení nejlepšího
akrobata této kategorie. Vítěz na oplátku
vylosuje diváka, kterému předáme atraktivní
cenu.
Děkujeme tímto také předsedovi vlády ČR a
hejtmanovi Karlovarského kraje za poskytnutí
záštity a Krajskému úřadu za pomoc při
organizaci této náročné akce.
Všechny vás zveme na letiště Aeroklubu
Touţim v Přílezích, nenechte si ujít příleţitost
shlédnout velkou akrobatickou exhibici.
Lubomír Vrba, prezident přípravného výboru
EAC 201
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Veřejná povodňová sbírka
Město Toužim vyhlašuje veřejnou finanční sbírku na
pomoc pro město Raspenavu, která byla dne 7.8.2010
poničena bleskovými povodněmi. Město Raspenava má
za tímto účelem zřízen účet č. 86121574/0600,
var. symbol 782010, na který prosím zasílejte Vaší
finanční pomoc. Město Toužim je s Městským úřadem
v Raspenavě ve spojení a předem děkuje všem dárcům
za jejich pomoc. Za tímto účelem je též zřízena veřejná
kasička v prostorách toužimské Městské knihovny a
Infocentra na adrese nám. Jiřího z Poděbrad 104,
Toužim. Na povodňové konto je možné zasílat finanční
pomoc dlouhodobě, sbírka do městské kasičky bude
ukončena dne 30.9.2010 a poté budou peníze odeslány
na povodňový účet Města Raspenavy. Prosíme místní
podniky, podnikatele a občany o spolupráci při
veřejné sbírce.
Město Toužim také přispěje ze svého rozpočtu na
povodňový účet Města Raspenavy.
Pan Antonín Vrána, starosta Města Toužim děkuje touto
cestou všem svým spoluobčanům za pomoc a
solidárnost.
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Krouţkování našich čapích mláďat
V neděli 27. června dopoledne bylo na
hnízdišti (komín býv. pivovaru), krouţkování
čapích mláďat, krouţkovatelem Západočeského
regionu, za účasti Hasičského záchranného
sboru Karlovarského kraje, stanice Touţim, se
svojí technikou a také sanitkou lékařské
pomoci. Krouţkování bylo provedeno aţ po
několika letech, kdyţ čápi přesídlili z bývalého
hnízdiště, sloupu bývalého el. vedení, na
upravenou
podloţku
komína
bývalého
pivovaru, kde hnízdí dosud.
V letošním roce se první čáp – samec –
vrátil ze zimoviště v Africe jiţ 22. března.
Po dlouhém letu 8 - 10 000 km, na hnízdě
odpočíval, upravoval hnízdiště, létal po blízkém
okolí, hledal klacíky, drny, suchou trávu, někdy
i igelit, papír, provázky a očekával přílet
druhého čápa – samičky -, která přiletěla aţ 6.
dubna. Po přivítání téhoţ dne, docházelo
k pojímání a později ke snůšce vajec, na
kterých samička seděla asi 32 dnů. Po této
době došlo k uzrání a čápata se začala
proklubávat, zřejmě i pomocí zobáku samičky,
na svět.
Pro oba čapí rodiče nastala doba 54-63
dnů péče o novou populaci, hledáním potravy,
které je zřejmě dostatek, uţ proto, ţe mláďata
rychle rostou, a cvičením sílí jejich svaly na
křídlech. Z počátku jsem myslel, ţe na hnízdě
jsou 2-3 mláďata. Nevěřil jsem ani milovníkům
přírody, ţe na hnízdě je více mláďat. Po
skončení krouţkování jsem byl informován
krouţkovatelem, ţe samička snesla 5 vajec, ze
kterých se narodila 4 mláďata, a 1 vajíčko
zůstalo celé, které nebylo oplodněné.

Po celou dobu zpravodajské činnosti, je to
podruhé, kdy se narodila 4 mláďata,
k přihlédnutím
letošního
nepříznivého,
deštivého počasí, a to i poměrně chladného,
které mělo podle krouţkovatele vliv na
případné zastydnutí vajec a dokonce i na úhyn
mláďat, jak zjistil na jiných místech
Západočeského regionu.
Jaký je význam krouţkování:
Krouţkování volně ţijících druhů
ptactva, je jednou z metod, pomocí kterých
získávají ornitologové řadu poznatků z biologie
ptactva. Získané informace jsou následně
pouţívány při praktické ochraně ptáků a
pomáhají nejenom vědcům, ale i jednotlivým
orgánům ochrany přírody. Díky krouţkování
ptactva se podařilo zmapovat významné
tahové a migrační cesty, zimoviště, hnízdiště,
významná ptačí území a také zjistit početnost
jednotlivých populací, dále věk, kterého se
ptáci doţívají, partnerské vazby atd. Právě díky
krouţkům lze zjistit, zda se na hnízdo vracejí
vţdy stejní čápi, zda přeţili cestu do teplých
krajin, odkud a kam se přesouvají, kdo ke
komu patří atd.
Krouţkování čápů se provádí zejména
u mláďat na hnízdě, a to zhruba 3-4 týdny po
jejich vylíhnutí. Ptáci jsou označkováni
speciálním hliníkovým krouţkem, který je na
sazen na nohu, těsně nad prsty.
Člen ornitologické společnosti
Řehák Jaroslav

- zpravodaj:
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ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 2009/10 v MŠ DOMEČEK a ZŠP TOUŢIM
ZUBAŘI VE ŠKOLCE
Začátkem dubna navštívili naši MŠ stomatologové, kteří dětem
zábavnou formou ukázali, jak správně čistit zoubky. Promluvili o
prevenci zubního kazu a hygieně dutiny ústní. Děti obdarovali
drobnými dárečky. Poté nás pozvali do své nové pestrobarevné
zubní ordinace. Dětem dovolili vzít do rukou stomatologické
nářadí a vyzkoušet polohovací křeslo. Touto vzájemnou spoluprací
jistě velmi přispěli ke kladnému postoji a zmírnění obav dětí
z preventivních prohlídek, vyšetření a zákroků. Děkujeme!

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května je jednou z magických nocí, kdy mají zlé síly větší moc
neţ jindy. Lidé věřili, ţe v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na výroční čarodějnický
rej – SABAT. Proti kouzlu čarodějnic se lidé odedávna
snaţili bránit – např. pálením ohňů. Postupně se
tento starý obřadní zvyk proměnil v „PÁLENÍ
ČARODĚJNIC“, jak ho známe dnes.
Pro nás to je další z lidových tradic a zvyků, které si
připomínáme i v naší MŠ Domeček. Společně s dětmi
nasloucháme četbě, vypravování, připomeneme si
filmové čarodějnice, zahrajeme si hry. Na výzdobu
oken a dveří zhotovujeme různé dekorace. Kaţdá
třída si vyrobila figurínu čarodějnice, které jsme
vymýšleli jméno. Potom jsme je na školní zahradě
s velkou slávou spálili na hranici. Při té příleţitosti
jsme si také pochutnali na opečených vuřtících.

DEN MATEK
Kaţdoročně je druhá květnová neděle věnována
všem maminkám na celém světě. I my všichni z MŠ
Domeček na ně myslíme a připravujeme pro ně
dárečky, přáníčka a malé vystoupení s básničkami a
písničkami. Dětské úsilí bylo oceněno vřelým
úsměvem, potleskem a šťastnýma očima maminek.
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KLUBÍČKO PLASY
Jiţ podesáté vyrazili 21. května naši předškoláci na
velkou louku do Plas na kulturně-sportovní den, který
je součástí projektu KLUBÍČKO A KOPRETINA.

Mottem letošního ročníku: „Ţádná radost se
nemůţe rovnat radosti z toho, kdyţ něco
uděláme pro druhé. Dětská srdíčka jsou
fontány radosti a smíchu a proto jděte s námi
za společným úsměvem.“

Zavítejte s dětmi do „Země Indiánů“.
Cílem projektu Kopretina a Klubíčko je výrazně sníţit
počet a závaţnost dětských úrazů, které jsou velmi
váţným problémem naší společnosti. Více neţ
polovina jich končí trvalým postiţením nebo i úmrtím.
Přitom většině úrazů lze předejít. Bohuţel se tomuto
problému v médiích a na veřejnosti nevěnuje tolik pozornosti jako drogám, týrání či šikaně.
Součástí celé akce je i orientace na ochranu ţivotního prostředí a ekologii.
Akce byla zahájena malým občerstvením a divadelním vystoupením. Poté jsme se vydali na
„Indiánskou stezku“ v indiánském oblečení a s indiánským pokřikem. Na patnácti stanovištích jsme
plnili zapeklité úkoly spjaté s ţivotem Indiánů. Všude děti prokazovaly své znalosti a dovednosti. Jako
kaţdý rok se akce vydařila a všichni se znovu těší na další setkání.

NÁVŠTĚVA U HASIČŮ
Dne 4.6.2010 jsme navštívili hasičskou zbrojnici v
Touţimi. Naším průvodcem byl pan Dornica, který
dětem ukázal auta, tělocvičnu, výsuvný ţebřík a
vysvětlil jim, k čemu se vše pouţívá. Děti zaujalo
oblečení hasičů, které musí být připravené tak, aby si
jej hasiči v co nejkratší době mohli obléknout,
nasednout do auta a vyjet k poţáru.
V tělocvičně si děti vyzkoušely posilovací stroje. Na
závěr byla připravena soutěţ – stříkání hadicí na cíl.
Děti byly nadšené a nakonec odměněné sladkostmi.
U hasičů se nám velmi líbilo. Viděli jsme, ţe jejich
práce je velmi důleţitá, náročná a nepostradatelná.

PTAČÍ BESEDA
Jiţ podruhé zavítal mezi naše děti v MŠ Domeček místní ornitolog pan Řehák. Vyprávěl dětem o
čápech a zajímavostech z jejich ţivota. Stejně zajímavé bylo i vypravování o kukačce obecné, která je
ptákem roku 2010. Upozornil děti na nové ptačí obyvatele – čápa černého a volavky. Závěrem
odpovídal na mnoho dětských všetečných otázek.

SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA V BEZVĚROVĚ
Ve středu 9.června odjely všechny děti z naší mateřinky na sportovní olympiádu do MŠ Bezvěrov.
Soutěţilo se ve třech disciplínách – hod kriketovým míčkem, skok daleký z místa, běh na 20 m. Děti si
odnesly nejen dobré pocity a dojmy ze svých výkonů, ale také diplomy a spoustu cen.
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ŠKOLNÍ VÝLET – FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
15. června jsme přijali pozvání do přírodního amfiteátru ve Františkových Lázních. Organizátoři kouzelník s kouzelnicí – pro nás připravili
překáţkovou dráhu, jízdu na koních, navštívili
jsme kovářskou, kamenickou a drátenickou
dílnu. V koutku ZOO Jihlavy a Plzně prokázaly
děti své vědomosti o zvířatech a seznámily se
s netradičními tvorečky ze světa hmyzu.
V hudebních hádankách také nezklamaly, na
stanovišti policie se dozvěděly nové informace
ze zásahových akcí na motocyklech, coţ
uchvátilo především chlapecké posluchače. Na
závěr zábavně – naučné akce se děti do sytosti
vyskákaly v nafukovacím hradu a pomalu se
rozloučily s našimi průvodci. Zamávaly jsme jim
a těšíme se zase někdy příště.

BESEDA S MYSLIVCEM
Dne 17.června přišel s dětmi pobesedovat pan Řehák, který se věnuje myslivosti. Děti vyslechly
zajímavosti:
o zvířatech ţijících v lese a jejich mláďatech
o lovu zvěře
o tom, jak se chovat při návštěvě lesa
Vyprávění bylo doplněno obrázky, ukázkami různých vábniček. Děti si mohly prohlédnout i dalekohled
a lovecké pušky.

STOPOVAČKA ,,Po stopách Sluníčkové víly"
22. června se děti vypravily ,,Po stopách Sluníčkové víly". Cestou plnily úkoly, jejichţ zadání musely
najít zapsané ve schovaném psaníčku. Sluníčkovou vílu vysvobodily aţ po splnění všech úkolů. Za
odměnu si na zahradě u manţelů Farrant opekly buřtíky.
Celé sluníčkové dopoledne jsme si náleţitě uţili!

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
24. červen byl slavnostní hlavně pro naše
předškoláky, kteří usednou 1. září do školních
lavic jako prvňáčci. Aby se tak stalo, připravily
pro ně učitelky rozloučení spojené se
spoustou překvapení a plnění úkolů. Děti měly
dokázat, ţe jsou dobře připraveny na vstup do
první třídy. Přišel se s nimi rozloučit i pan
starosta Antonín Vrána, který jim popřál hodně
zdaru v nové ţivotní etapě. Na památku dostaly
pamětní list a medaili. Slavnostní den byl
zakončen rautem a diskotékou.

Kolektiv učitelek MŠ Domeček
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ATLETIKA
Dne 12. května 2010 odjeli do Karlových Varů naši ţáci
(T.Pehová, K.Kolenová, P.Kublent a J.Janičo) reprezentovat
školu na okresní kolo v Atletickém čtyřboji v disciplínách – hod
kriketovým míčkem, skok do dálky, běh na 60 metrů a
vytrvalostní běh). Na náročných disciplínách dosáhli dílčích
úspěchů – K.Kolenová (třetí místo ve vytrvalostním běhu na
800m) a J.Janičo (druhé místo v běhu na 1500m). V celkovém
hodnocení se podařilo T.Pehové získat první místo, čímţ
postoupila do krajského kola. To se konalo 26.5.2010 opět
v Karlových Varech. Ve velké konkurenci vybojovala krásné
páté místo.

DOPRAVNÍ SOUTĚŢ
Svoje schopnosti a dovednosti mohli ţáci prověřit nejen na
sportovních soutěţích, ale také na částečně vědomostní
soutěţi ve znalostech dopravních předpisů. Proto 25.5.2010
vyrazilo druţstvo našich ţáků ve sloţení J.Janoušková,
E.Pastorková, P.Kublent a J.Dvořák do Staré Role na
dopravní hřiště. Tady museli prokázat znalosti nejen z
dopravních předpisů a ze zdravovědy, ale také museli
předvést svoji praktičnost a šikovnost v jízdě po dopravním
hřišti a v jízdě zručnosti.
J.Janoušková jako jediná ze všech účastníků projela hřiště
naprosto bezchybně. E. Pastorková byla vyhlášena nejlepší
dívčí účastnicí. Celkově se naše druţstvo umístilo na
druhém místě ze všech ZŠP Karlovarského kraje.
Poděkování patří všem reprezentantům za podané výkony i
pedagogům za jejich důkladnou přípravu do této soutěţe.

ŠKOLNÍ VÝLET do Karlových Varů – 2. a 3. třída společně se ţáky ZŠS
26.května jsme se vypravili na výlet do K.Varů. Cestu jsme si
naplánovali tak, abychom se svezli bezbariérovým vlakem,
který jezdí na trase M.Lázně – K.Vary. Za pomoci rodičů našich
„kočárkových“ děvčat se nám to podařilo. Pro děti to byl
záţitek!
Ve Varech jsme MHD dojeli k městskému divadlu. Lanovkou
jsme vyjeli na rozhlednu Diana a pak zpět přes Vřídlo a
kolonádu na vlakové nádraţí. Cestou jsme pozorovali ruch
lázeňského města a nemohli jsme vynechat ochutnávku
léčivých pramenů a tradičních karlovarských oplatků.
Výlet se všem moc líbil, počasí nás nezradilo a kapesné jsme
také utratili!
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TURNAJ VE VYBÍJENÉ A MALÉ KOPANÉ
Dne 22.6.2010 jsme plni nadšení a
sportovního elánu vyrazili
do Karlových Varů na jiţ tradiční sportovní
akci, kterou pořádá ZŠ, MŠ a PrŠ K. Vary.
Chlapci i dívky pilně trénovali a dívkám se to
vyplatilo. Dívčí druţstvo ve sloţení E.
Pastorková, J. Janoušková, T. Pehová,
K. Suchanová a M. Bronecová se
umístilo na prvním místě. Dívky hrály
velmi dobře a navíc ve stylu „fair play“, za
coţ je rozhodčí ocenili pochvalou.
Na vedlejším hřišti se odehrávala náročná
fotbalová utkání a
přestoţe naši chlapci (P.Kublent, Ja.Janičo,
Al.Oláh, B.Peha, Ant.Oláh) hráli s plným
nasazením, na umístění nedosáhli.

SOUTĚŢ „BEZPEČNÝ SVĚT“
Hned následující den 23.6.2010 museli naši ţáci napnout síly v úplně jiném oboru.
Bochovská ZŠP pořádala první ročník vědomostní soutěţe zaměřené na zdravovědu (včetně
praktických dovedností první pomoci), chování v mimořádných situacích a znalostech dopravních
předpisů. Soutěţilo se ve třech kategoriích. Naši nejmladší (J.Štefan, P.Berki) obsadili čtvrté místo.
V prostřední kategorii se dívky (S.Matejková, D.Paluchová) umístily třetí a stejné místo získaly nejstarší
ţákyně (K.Suchanová, E.Pastorková).
Celou soutěţ zajišťovali zkušení pracovníci všech integrovaných sloţek, takţe akce měla velmi dobrou
úroveň a my doufáme, ţe tento první ročník bude mít v příštích letech pokračování.
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ŠKOLNÍ VÝLET DO ČERNOŠÍNA
Na úplný závěr školního roku jsme pro děti připravili netypický školní výlet. V rámci ekologické
výchovy jsme se 29.6.2010 vydali do Černošína u Stříbra, kde firma EKODEPON, s.r.o. provozuje
Výukové a školící centrum. Je to unikátní zařízení, kde se spojuje teorie s praxí. V areálu se nacházejí
jak provozy na třídění komunálního odpadu, tak učebna. V té nám zkušený průvodce vysvětlil a
v krátkém filmu ukázal, jak se komunální odpad zpracovává a proč má smysl ho třídit. V praktické
části prohlídky jsme navštívili třídící linku a skládku odpadu.
Po této návštěvě, jak doufáme, přibudou v naší společnosti další ekologicky přemýšlející občané,
kterým nebude lhostejná jejich budoucnost a snad se jim podaří postupně přesvědčovat svoje okolí o
důleţitosti třídění odpadů.

Kolektiv učitelek ZŠP Toužim

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.
Prodeje se uskuteční - v pátek 10.září 2010
Touţim - u vlakového nádraţí - v 16:15 hod
Případné bliţší informace tel: 728605840 415740719 728165166

PENÍZE NA STŘEŠE
MÁTE DŮM?
MÁTE STŘECHU NA JÍŢNÍ STRANU?
CHCETE ABY VÁM STŘECHA VYDĚLÁVALA?
CHCETE BÝT ENERGETICKY NEZÁVISLÍ?
ANO? VOLEJTE NA TEL. 607 944 131, 603 891 212
VŠE ZAFINANCUJEME A ZREALIZUJEME.
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PŘEDÁNÍ VYZNAMENÁNÍ
Dne 15. června 2010 se v sále Krajské
knihovny v Karových Varech konal
slavnostní akt předávání vyznamenání
,,ZLATÝ KŘÍŢ III. stupně ” za 80 a více
dobrovolných bezplatných odběrů krve.
Předávání se zúčastnili zástupci českého
Červeného kříţe, zástupci Zdravotní
pojišťovny, starostové měst a obcí a
hejtman Karlovarského kraje PeadDr. Josef
Novotný. Z našeho města bylo toto
vyznamenání předáno p. Milanu Strakovi
z Touţimi
a
p.
Josefu
Skořepovi
z Prachomet. Za město Touţim jim byla
starostou města p. Antonínem Vránou
předána finanční odměna.
Foto: zleva p. Straka a p. Skořepa při přebírání vyznamenání od p. hejtmana Novotného.

S buzolou a mapou na Dianu
Dne 8. června 2010 jsme se vypravili na turistickou trasu do Karlových
Varů. Vlakem jsme se přepravili do Březové a vydali jsme se na Dianu.
Cesta byla velmi náročná pro všechny účastníky. Můţeme být rádi, ţe se
nám vydařilo počasí. Po krátkém bloudění jsme konečně dorazili na Dianu.
Z výšky 40 metrů jsme pozorovali Karlovy Vary o okolí Slavkovského lesa.
Velice se nám akce líbila a děkujeme paní učitelce Píbalové a Váňové za
tuto zeměpisnou exkurzi.
Karel Daněk a Andrea Horníková
ZŠ Touţim

Školní výlet 8.A
Ve čtvrtek 10. června 2010 jsme byli na školním výletě v Plzni. Navštívili
jsme Techmanii v areálu plzeňské ŠKODOVKY. Mohli jsme si vyzkoušet
všechny představované exponáty. Nejvíce jsme se těšili na Van de Graffův
generátor, který bohuţel nebyl v provozu. Po krátké přestávce jsme se
sešli před krajským muzeem, kde začínala expozice ''Pouť za planetami''.
Tentokrát to bylo Slunce. Někteří z nás vystoupali 350 schodů na věţ
kostela sv. Bartoloměje. Děkujeme za uspořádání výletu panu Štolfovi.
Karel Daněk a Heidi Hanzáková
ZŠ Touţim
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Touţimí prošli první poutníci do Skoků
1. července byla v tepelském klášteře za účasti
Mons.
Františka
Radkovského,
biskupa
plzeňského, představitelů o. s. Pod střechou a
Kanonie premonstrátů v Teplé slavnostně
otevřena unikátní trasa Skokovské stezky,
mariánské poutní stezky z Teplé do Skoků u
Ţlutic. Stezka vede i přes Touţim, která je
jedním ze tří etapových míst na téměř 60 km
dlouhé trase. Prvních 13 poutníků vyrazilo
z Teplé 1.7., s kopií zázračného obrazu
„panenky skákavé“ a poutními pasy, první den
je zavedl do Neţichova, kde nalezli přátelské
přijetí na zdejší biofarmě Belina. Druhý den
poutě skončil v Touţimi, kde byl místním
malířem Johanem Wolfgangem Richterem
v roce 1717 obraz pro Skoky namalován, o přátelské přijetí poutníků se postarala MUDr. Weilguny,
obraz pak nalezl azyl ve zdejším kostele. Třetí den, 3.7. pak poutníci zdárně doputovali aţ do Skoků.
První skupinu následovali poutníci z německého Würzburgu. Následující den byla při hojně navštívené
poutní
bohosluţbě
instalována
ve
skokovském kostele poutníky přinesená kopie
obrazu.
Cílem projektu Skokovské stezky, který
realizuje od roku 2007 občanské sdruţení Pod
střechou se svými partnery, je nejen záchrana
a oţivení kulturního a duchovního odkazu kdysi
slavného a známého poutního místa, jehoţ
osudy jsou spojeny i s naším městem, ale také
záchrana a oţivení dalších památek a rozvoj
cestovního ruchu také u nás na Touţimsku.
Vzhledem k tomu, ţe na trase chybí ještě řada
sluţeb a atraktivit pro poutníky a další uţivatele
stezky, je projekt výzvou jak podnikatelům, tak
obci či církvi.
1 - Poutníci s kopií obrazu „panenky skákavé“ v cíli II. etapy u mariánského sloupu na touţimském náměstí.
2 - Poutníci s kopií obrazu „panenky skákavé“ v cíli II. etapy u vchodu do touţimského farního děkanského kostela Narození P.
Marie.

Den města Touţimi
8. července oslavilo naše město 541. výročí
svého zaloţení, a to jiţ tradičním pochodem
z Útviny do Touţimi, organizovaný o. s. Pod
střechou, který symbolizuje odchod Útvinských
v roce 1469 k hradu Touţimi u něhoţ pak došlo
k zaloţení nového města. Pochod, kterého se
zúčastnilo 28 místních i přespolních účastníků se
vydařil, stejně jako přátelské posezení v klubu U
Modrého Anděla, o pohoštění přítomných se
podělili MUDr. Weilguny a člen zastupitelstva
města P. Schierl.
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Radyňská cihla
5.7.2010 se uskutečnil pátý ročník Radyňské cihly a Olympiáda ve vrhu cihlou „hablovkou“.
Akce se zúčastnilo 83 osob všech věkových kategorií. Turistický pochod vyšel z Touţimi přes Krásný
Hrad, Kojšovice, Lachovice. V bývalé Radyňské cihelně se odehrála Olympiáda ve vrhu pálenou cihlou
„hablovkou“ která byla vyrobena v místní bývalé cihelně před několika desítkami let.
Nejlepší výkony podali tito účastníci :
Děti do 10 let
Děti 11 – 16 let
Ţeny
Muţi

- Přeslička David
- Urban Jan
- Bílá Markéta
- Anděl Jan

- 3,45 m
- 4,85 m
- 4,90 m
- 7,10 m

Po Olympiádě jsme se odebrali do Radyně, kde na účastníky čekalo občerstvení, předání upomínkové
cihličky a diplom.
Zpestření pro účastníky připravila, část hasičů
z touţimské stanice HZS Karlovarského kraje. Hasiči
přítomným divákům, předvedli svou soudobou
techniku, kterou pouţívají při hašení poţárů a
dalších záchranných akcích. Předváděčka se všem
přítomným líbila. Za ochotu a spolupráci hasiči
obdrţeli keramickou sošku patrona hasičů – sv.
Floriána.
Po celou dobu akce panovala veselá a přátelská
nálada, ani déšť ji nenarušil.
Za pořadatele celé akce bych chtěla hasičům, ale i
ostatním účastníkům poděkovat za účast na
„Radyňské cihle 2010“ a těšíme se na šestý ročník.
Na akci se podílejí obyvatelé Radyně ve spolupráci
s obč. sdruţením „Pod střechou„
Za pořadatele : Rešlová M.

Davidova noc 21. srpna
V sobotu 21. srpna se uskuteční Davidova noc, akce věnovaná jednomu z nejvýznamnějších rodáků
Touţimska, Aloisi Martinu Davidovi, významnému vědci, astronomovi a topografovi přelomu 18. a 19.
století, rodákovi z dnes jiţ zaniklých Dřevohryz, kde jej připomíná pamětní deska odhalená
k 250. výročí jeho narození. Akce bude zahájena otevřením naučné Davidovy stezky v Teplé na
Branišovský vrch a vyvrcholí nočním programem v Neţichově. Bude-li přát počasí, mohou se účastníci
těšit na noční pozorování oblohy či návštěvu Davidovy astronomické observatoře. Program bude
upřesněn na plakátech.
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Naší prioritou je Vaše bezpečí.
Tak by mohlo znít motto HZS Touţim. Vichřice ze
dne 17.7.2010, která se prohnala celým územím
ČR nás postihla na Touţimsku ve větší míře,
trhala i střechy, poničila el. vedení a vyvracela
stromy. Poděkování patří npor. Horníkovi, DiS,
veliteli stanice Touţim a ostatním hasičům, kteří
na hřbitově v Kosmové odstranili nebezpečně
prasklý strom. Tím zabránili samovolnému pádu,
který by mohl mít tragické následky. Vše se
obešlo beze škod. Děkujeme.
MěÚ Touţim-OŢP K.Michalová

Úklid černé skládky

Problematikou v oblasti ochrany ţivotního prostředí kaţdého města a obce jsou černé skládky.
V loňském roce jich OŢP ve spolupráci s TSM Touţim likvidovalo hned několik. Mnozí z nás si
neuvědomují, jak velké riziko představují pro ţivotní prostředí a v některých případech bohuţel i pro
lidské zdraví. Nebezpečnost sama se odvíjí od druhu odpadu, kdy se na černých skládkách kromě
inertního odpadu (odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti) vyskytují právě nebezpečné odpady
v podobě zbytků barev, vyjetých olejů, azbestových krytin, u nichţ jsou prokázány jedna nebo více
nebezpečných vlastností. Úniky z černých skládek mohou kontaminovat půdu a vodní zdroje, vyhozené
materiály mohou být náchylné ke vznícení.
Černé skládky se objevují nejčastěji podél silnic, cest a všude tam, kam je moţné bez problémů zajet
autem a opět rychle odjet, aniţ by byl člověk někým zaregistrován.
Myslivecké sdruţení Baţantnice se právě jedné z takto specifikovaných černých skládek ujalo,
věnovalo svůj čas na její likvidaci. Na rozcestí Kosmová – Prachomety byl přistaven Technickými
sluţbami Touţim kontejner a začalo se s úklidem. Sdruţení Baţantnice nezůstalo laxní, projevilo
iniciativu a zájem o přírodu ve velkém a po celou dobu si členové kladli otázku, proč kdyţ jsou uloţena
preventivní opatření se najdou tací, kteří vezou odpad kilometry daleko do lesa, nevyuţijí zpětného
odběru (elektrospotřebiče), moţnosti třídění do kontejnerů (plasty, sklo, papír) a sběrného dvora
(např. starý nábytek), který je za tímto účelem Městem Touţim zřízen. A přesně tyto sloţky odpadu
obsahovala černá skládka na rozcestí, kdy před skončením akce byl naplněn bezmála celý kontejner.
Naše poděkování patří jmenovitě panu Šustovi, který celou akci zorganizoval.
MěÚ Touţim – OŢP K.Michalová
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Ani týden neuběhl od oficiálního předání autora rekonstrukce parku Touţim a uţ zde máme nedbalé
návštěvníky, kteří nenechají nic náhodě a raději znečistí park hned, neţ by se kochali krásou přírody a
zhodnotili úsilí a snahu všech, kteří se podíleli na nové úpravě parku.
Věřte, ţe nedopalky od cigaret, lahve od alkoholu a ostatní pohozený odpad nejen v parku, ale i ve městě,
není naší prioritou, TSM Touţim nám v rámci svých moţností zajišťují komfort čistoty a kaţdý, kdo
znečišťuje veřejné prostranství nebo způsobí úmyslně jakoukoliv škodu na majetku, se touto činností
dopouští přestupku dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
MěÚ Touţim - OŢP

Pravidelný servis klimatizace šetří zdraví Vaše i Vašeho vozu !!!
Pravidelná údrţba klimatizace Vašeho vozu
je nutností, na kterou nesmíte zapomínat!!!!!
Dále provádíme:
DIAGNOSTIKA
PNEUSERVIS
PŘÍPRAVA NA STK
VÝMĚNY ČELNÍCH SKEL
SERVIS KLIMATIZACE
SERVISNÍ PROHLÍDKY

Klub českých turistů TJ Sokol zve
občany na 31.ročník dálkového
pochodu Touţimský Puchejř, který
se koná v sobotu 4. září 2010
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

Místní sdruţení ODS pořádá
v sobotu 11. září 2010 9.ročník
DUATLONU (běh a jízda na kole)
Bliţší informace na plakátech
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Otevření dobových dokumentů z kostela
Dne 13. srpna 2010 bylo provedeno otevření tubusu s dokumenty, který byl uloţen ve věţi kostela. Po
vichřici, která prošla Touţimí a okolím, došlo ke zřícení kříţe, pod kterým byl tubus. Otevření se
zúčastnili za město starosta s tajemníkem, p. Günzl a páter Szczepaniak. Byly zde uloţeny dokumenty
z roku 1980, neboť v této době se prováděla oprava věţe.
Co tubus ukrýval je zřejmé z fotografií.
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Z historie kopané v Touţimi ...
Koncem šedesátých let došlo v Touţimi k výstavbě panelového sídliště s tím také přiliv nových
mladých obyvatel a také fotbalistů. Přišli: Šíma, Grulich, Zápotocký, Hampl, Thenot a dále byli zařazení
dorostenci – Hejkal, Kroupové Pavel a Josef, Borkové Mil. a Zdeněk, Mika, Červenka a začalo období
renezance a výkonnostního růstu kopané v Touţimi. Muţstvo hrálo OP. Byl získán kvalifikovaný trenér
p. Hampl Alois a muţstvo bylo řádně připravováno. Došlo ke stmelení muţstva, jak na hřišti, tak i
mimo něj. Muţstvo působilo dva soutěţní ročníky v okresním přeboru. Postup unikl jen o vlásek
v ročníku 68 – 69.
Do sezony 67 – 68 nastupovalo „A“ muţstvo s těmito hráči :
Janů, Schovanec, Liška, Czaja, Rešl, Čáp, Cvach, Bílek, Kusík, Futro, Daněk, Hondlík, Borek M. Grulich,
Vrána, Joza Zd.
„B“ muţstvo, kde se hráči neustále střídali mělo stálý kádr :
Suchan, Petrák, Wachtl, Salamon, Pohan, Praţský, Prodělal, Benedikt, Ţeníšek, Hejkal, Vdovjak.
Kebrdle, Hac, Pechar, Duchek a další.
V muţstvu dorostu tehdy hráli: Herynk, Mika, Hejkal, Matoušek, Slavík, Borek M. Kroupa Pavel a Josef,
Süsser, Mikula, Sivák, Pejšek.
Následující ročník 69 aţ 70 však byl pro toto muţstvo procházkou a I. B. tř. muţstvo vyhrálo
s náskokem 7 bodů a postoupilo do první A třídy, tehdy Plzeňského kraje.
Tyto dobré výsledky muţstva dospělých se těšily značné pozornosti sportovní veřejnosti, coţ se
projevovalo ve velké návštěvnosti na jednotlivých utkáních. S tím samozřejmě stoupal zájem o účast
v mládeţnických muţstvech.
V polovině roku 1966 se kopaná osamostatnila a odešla z TJ Sokol. Název byl TJ Touţim a Jednota
byla pod patronací Státního statku. Předsedou TJ se stává pan Baumuk, tajemníkem p. Čermák,
hospodářem Kříţka a členové výboru: pp. Šimek, Ţeníšek, Kroupa a Kusík. Předsedou revizní komise je
pan Čmolík a členové Muzika a Vrána. Od března 1971 se Jednota přejmenovala na TJ STS Touţim a
patronát převzal závod STS, kde tehdy byl ředitelem pan Červenka.

Vítěz OP ročníku 1969 – 1970
Zleva stojící: Suchan, Kroupa st., Czaja,
Vrána, Joza, Hejkal, Šíma, Hampl Al.,
Zápotocký, Hampl st.
Klečící zleva: Červenka, Janák, Kusík,
Kroupa P., Bílek, Grulích, Hampl J.

Muţstvo okolo 70-tého roku.
Zleva stojící: Hampl Al. Červenka P.,
Hejkal, Joza, trenér Hampl, Kroupa P.,
Hondlík, Futro, Hampl J.
Klečící: Kroupa st., Vrána, Šíma, Bílek
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TRANSFORMACE A ROK 2012
Milí lidičkové,
nejsem si jista, jak moc jsou pro Vás tyto dva pojmy známé, přesto bych se Vámi ráda podělila o pár informací
ohledně tohoto tématu. Zabývám se jím asi čtyři roky a je opravdu velice zajímavé. 2012 je rok, na který podle
mayského kalendáře připadá konec světa a slovo transformace znamená vzestup planety, lidí a vlastně i všeho
ţivého a neţivého do páté dimenze bytí. Moţná si teď myslíte, ţe se Vás toto netýká, ale opak můţe být pravdou.
Kaţdý z nás si můţe vybrat, jakou cestou se v této sloţité vývojové době vydá. Stačí se jen rozhlédnout kolem
sebe. Vše, co se kolem nás děje, ať jsou to povodně a jiné přírodní katastrofy, nemoci nebo další neštěstí, kterým
musíme čelit, je to součást všeho, čím si má lidstvo a planeta projít na cestě vzestupu. S blíţícím se rokem 2012 a
jeho jiţ zmíněnou mystickou předpovědí se můţe zdát, ţe se na nás vše valí a my nejsme schopni tomu čelit. Proč
to všechno? Tato otázka se můţe zdát sloţitá…ale není tomu tak, je jen důleţité, aby se kaţdý zamyslel a pokusil
se na ni najít odpověď sám v sobě a tím i cestu ke svému pravému ,,Já“ – proč tu jsem a co mám dělat? Někomu
se to podaří dříve a někomu moţná později.
Také bych Vám chtěla říci, ţe jsme do našeho parku v místě památníku ukotvili světelný sloup – proud léčivé
transformační energie, kterou můţe kaţdý čerpat, pokud na toto místo přijde. Je to energie, která umí mírnit a
léčit bolesti na duši i těle. Kaţdá bolest je vlastně jen blok, který můţe být odstraněn, je to energie vzestupu.
Bliţší informace na toto téma: 26.9.2010 ve 14:00, Vinárna ,,U Štádlerů“.
S láskou M. Štádlerová
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SK TOUŢIM KOPANÁ – STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Naši malí fotbalisté – starší přípravka, opět bodovala. Dne 13.6.2010 odehráli poslední zápasy jarní
části turnaje. Opět se umístili na prvním místě tabulky a zaslouţí si velké poděkování za jejich
perfektní výkony, vysoké nasazení, bojovnost, disciplínu a vytrvalost.

Nominace starší přípravky:

Brankáři: Ondřej Vitner a Dominik Herold
Hráči do pole: Daniel Hykš, Filip Burda, Tomáš Moravec, Tomáš Kepl, Lucie Tupějevová,
Dominik Šimek, Matěj Straka, Radek Svoboda, Karel Špecián, Jakub Čech, Adam Pařík,

Tabulka starší přípravky:

1.
2.
3.
4.
5.

Toužim
Sedlec
Nejdek
St. Role
Jáchymov

40
40
40
40
40

30
21
17
18
0

7
7
8
4
2

3
12
15
8
38

139
71
78
69
8

: 26
: 51
: 62
: 70
: 156

97
70
59
58
2

(37)
(13)
(-1)
(-5)
(-58)

Kluky na zápasy v podzimní soutěţi připravoval trenér pan Pavel Šulc. Na víkendové zápasy toto
ţezlo přebíral pan Zdeněk Šimek a zapisovatelkou byla paní Hana Tupějevová. Za tuto práci si
zaslouţí poděkování od našich malých fotbalistů, kteří se jim odvděčili parádními výsledky a
příkladným sportovním chováním. Poděkování patří téţ ostatním rodičům našich malých fotbalistů,
kteří své děti na zápasy vozili a fandili jim.

Velké poděkování patří panu Antonínu Vránovi, starostovi města a ostatním fotbalistům
Old Boys (staří páni), kteří přispěli malým fotbalistům na cestovné. D ě k u j e m e !!!
Závěr jarní části soutěţe oslavila starší přípravka dokopnou, která se konala v pátek dne 18.6.2010 na
fotbalovém hřišti SK Touţim. Do mistrovského utkání proti hráčům starší přípravky nastoupili jejich
maminky, tatínkové, tetičky a strejdové. A výsledek? Zvítězil kaţdý, kdo se zúčastnil...
Na dokopné jsme se rozloučili s panem Šulcem Petrem st. a paní Šulcovou Růţenou. Chtěli
bychom jim ještě jednou poděkovat za jejich čas, přístup a vstřícnost, které nám vţdy věnovali, kdyţ
nás vypravovali na fotbalové turnaje, fandili nám a podporovali nás.

Móóóc děkujeme a přejeme pevné zdravíčko a ještě hodně fotbalových let !!!
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Hurá! Hurá! Hurá!
Touţimáci si přivezli vítězství z Německa
Další velký úspěch starší přípravky SK Touţim je tady
Malí fotbalisté SK Touţim se zúčastnili mezinárodního fotbalového turnaje přípravek PLOHN CUPu
2010 v Lengenfeldu v Německu ve dnech od 2.7. do 4.7.2010.
Vítězná sestava: brankář: Dominik Herold, hráči v poli: Daniel Hykš, Filip Burda, Tomáš

Moravec, Jindra Nováček, Tomáš Kepl, Dominik Šimek, Lukáš Šulc, Radek Svoboda, Karel
Špecián, trenér: Zdeněk Šimek

Samotný turnaj se konal v sobotu 3. 7. 2010 od 10,00 hodin v Lengenfeldu. V kategorii E (1999 –
2000) se zúčastnily týmy: FK Louny, KSNP Sedlec, Sokol Chyše, VfB Lengenfeld a SK Touţim.
V prvním utkání Touţim bohuţel remizovala se Sedlecem 2:2, ale do dalšího utkání nastoupili
s odhodláním vyhrát. Soupeřem jim byl VfG Lengenfeld s kterým uhráli krásné skóre 5:1 a toto
vítězství je motivovalo do dalších bojů. V dalším zápase s FK Louny věděli, ţe to nebude jednoduché,
lounští hrají krajský přebor a netajili se tím, ţe přijeli turnaj vyhrát. Touţimáci se moc snaţili a
bojovali. Při závěrečném hvizdu při skóre 2:1 pro touţimáky měli ohromnou radost, ţe dokázali utrţit
důleţitý skalp. Čekal je poslední zápas a to se Sokolem Chyše. Cíl byl jediný a to vyhrát. To se jim také
zadařilo a výsledkem 4:0 kluci dokázali, ţe s kaţdým se dá hrát a vyhrát. Je to parta super kluků, kteří
se dokáţí semknout, jít za svým cílem a do hry dát své srdíčko.
V neděli dne 4.7.2010 byla na programu návštěva zábavného parku Freizeitpark Plohn, kterou si kluci
uţili a byla jim odměnou za jejich vítězství v turnaji.
Na mezinárodním fotbalovém turnaji v Německu se mohli zúčastnit i díky sponzorským darům. Touto
cestou patří poděkování: Old Boys (staří páni), SK Touţim, p. Ajšman Petr ml. (IDS spol. s.r.o.), p.
Chrenák Jiří (stavební firma), p. Socha Josef (Nové Strašecí – výroba a montáţ plastových oken),
p. Nováček Petr (Topinstal), Restaurace u Čápa, p. Košťál Jaroslav (autoservis), Bizon Bar
Touţim, Artifex Instant s.r.o., manţelé Hachovi (Penzion Touţim), p.Kunzová Iveta (hřiště
Touţim), p. Štumpa Karel (Koloniál Touţim), p. Košler Jiří (autoservis) a Vinárna u Štádlerů.
Poděkování patří téţ p. Strakovi Milanovi, který zorganizoval odvoz malých fotbalistů do Německa a p.
Matouškovi Miloslavovi ml., který bezpečně dopravil děti hasičským autem na místo určení.

Za reprezentaci Města Touţim a sportovního klubu SK Touţim patří malým fotbalistům
velké poděkování, jak za výsledek, tak za příkladné sportovní chování a bojovnost
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Oslavy 300. výročí narození slavného rodáka jiţ v září
V září, v sobotu 11.9. a v neděli 12.9., se v Touţimi uskuteční akce Sehlingova Touţim - 300. výročí
narození Josefa Antonína Sehlinga. Její součástí budou veřejná odborná konference, koncerty či
odhalení pamětní desky za účasti odborníků, hostů i členů rodiny Sehlingů. Do oslav se zapojilo i
město, které připravuje jeden z koncertů. J. A. Sehling je nejvýznamnějším rodákem našeho města,
byl významným hudebním skladatelem a hudebníkem barokních Čech, který však nepřízní osudu upadl
v moderní době téměř v zapomnění.

Zveme Vás dne
12.9.2010
ve 13:00 hod.
v kostele Narození Panny Marie v Toužimi na

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
k výročí 300 let od narození Josefa Antonína Sehlinga,
českého hudebního skladatele a varhaníka,
který se narodil v Toužimi

Připravujeme :

V pátek 1.10.2010 v 17:00 hod. - SOKOLOVNA
DISKOTÉKA PRO PAMĚTNÍKY
Jedná se o dvouhodinový pořad ke Dni seniorů, vhodný nejen k poslechu, ale také k tanci.
Ve středu 13.10.2010 v 19:30 hod. - SOKOLOVNA
DIVADLO: „ABY BYLO JASNO“
HRAJÍ: Jan Rosák, Dana Homolova, Veronika Nová, Otto Kallus
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