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Další z úspěchů dechového orchestru
Základní umělecké školy v Touţimi
20. března 2010 získal dechový orchestr ZUŠ Touţim, pod vedením kapelníka

pana učitele Karla Musila,
výborné 2. místo

v tvrdé konkurenci krajského kola celostátní soutěţe základních uměleckých škol v Ostrově.

Členové úspěšného orchestru:
Michaela Neuţilová
Veronika Vránová
Martin Černohorský
Daniel Hudeček

Petra Hrochová
Vladimíra Hajná
Martin Pták
Zdeněk Koudele

Tereza Kassalová
Miroslav Nováček
Vojtěch Drahokoupil
Jan Procházka

Nejpřekvapivější je, ţe dechový orchestr získal toto umístění nikoliv mezi dechovými, ale mezi
jazzovými orchestry! Můţe se to jevit jako odváţná strategie, ale ve skutečnosti je to nutnost.
Dlouhodobě pociťujeme velmi malý zájem o hru na dechové nástroje ţesťové (trubka, lesní
roh, trombon, tenor, baryton, tuba) ze strany ţáků i rodičů. Naše škola přitom právě těmto ţákům
vychází všemoţně vstříc. Nemusí si kupovat vlastní hudební nástroje, ty jim zdarma zapůjčujeme, ţáci,
kteří chodí jen do dechového orchestru mají odpuštěno školné. Na tyto nástroje trvá také nejkratší
dobu od začátků do usednutí do dechového orchestru, který ročně pořádá řadu koncertů, koncertních
zájezdů (i do jiných zemí EU), soustředění apod. Sdruţení přátel touţimské mládeţnické dechovky
dokonce nabídlo platit za ţáky na dechové nástroje ţesťové školné v plné výši. Více uţ z naší strany
udělat nemůţeme. Vyzývám proto mladé muzikanty, přijďte se zapojit do činnosti úspěšného
orchestru Základní umělecké školy v Touţimi a pokračovat tak v tradici výborných muzikantů, kteří
šířili a šíří dobré jméno školy a města Touţim.
ředitel Základní umělecké školy v Touţimi

Jiří Ullmann
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JARNÍ AKTIVITY DĚTÍ A ŢÁKŮ ZŠP a MŠ TOUŢIM
Začátkem března 2010 se ţákyně devátého ročníku Kamila Suchanová a Jana Janoušková zúčastnily
okresní soutěţe „UMÍME TO S POČÍTAČEM“ v ZŠP a ZŠS Ostrov. Skončily na prvním místě a
postoupily do krajského kola, kde se jim také dařilo - umístily skvělé druhé místo. Děvčatům
děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Sportovní dění na naší škole začalo pozváním na krajskou soutěţ
ve florbalu, která proběhla v ZŠP Ţlutice dne 3.3. 2010.
Zúčastnilo se jí naše druţstvo chlapců ve sloţení J.Dvořák, J.Janičo,
P.Kublent, A.Oláh, B.Oláh a Ant.Oláh. Naši hoši hráli s plným
nasazením, s vítězným druţstvem prohráli pouze o jediný bod, ale
nakonec získali pěkné 5. místo.
24.3.2010 pořádala naše škola v tělocvičně ZŠ Touţim jiţ
10.ročník krajské soutěţe v PÁCE. Své síly přijelo změřit 23
borců z osmi škol celého Karlovarského kraje. Soupeřilo se ve třech váhových kategoriích - lehké,
střední a těţké. Našemu Aleši Oláhovi se podařilo vybojovat 3.místo ve střední váze a Ant. Oláhovi
krásné 1. místo v těţké váze. Dobře si vedli i borci ze ZŠ Touţim. Závodník J. Potůček získal 3. místo
v lehké váze a R. Kvěch 2. místo ve střední váze. Všichni závodníci, diváci a hlavně
profesionální rozhodčí Zoltán Kanát vytvořili úţasnou sportovní atmosféru, za coţ všem děkujeme!
Poděkování patří také sponzorům: KÚ Karlovarského kraje, UniCredit Bank, Fi
HOLLANDIA, Fi FRAPE,Obchodní zařízení Touţim.

7. dubna 2010 se zúčastnila dvojice dívek 9. ročníku Eva
Pastorková a Jana Janoušková okresní soutěţe
PRAKTICKÁ DÍVKA v Karlových Varech. Soutěţilo se ve
čtyřech disciplínách: ruční práce - šití panenky, příprava
teplého pokrmu (tvarohové knedlíky s jahodami), návrh
modelu na společenské šaty, úprava svátečního účesu a
módní přehlídka s hudbou. Ač byla soutěţní kola náročná,
obě dívky si vedly znamenitě a vybojovaly pro naši školu
1.místo. Děkujeme paní Klárce Holubové z Třebouně
za pomoc při úpravě svátečního účesu, který děvčatům
opravdu velice slušel.

Naše krásné manekýnky v červeno-černém
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Na konci března se vezly jako v bavlnce keramické práce našich žáků do krajské soutěţe
KOUZELNÝ SVĚT KERAMIKY, kterou každoročně pořádá ZŠ, MŠ a PRŠ Karlovy Vary.
Kolektivní práce žáků 8. a 9. ročníku nazvaná NÁŠ TOTEM získala v soutěži 1. místo, a tak
se její autoři vypravili 12. dubna do Krajské knihovny ve Dvorech, aby se zúčastnili
slavnostního vyhlášení a převzetí cen vítězů.
Krajské keramické soutěže se zúčastnili i žáci 3.ročníku, žáci speciální třídy a děti
z keramického kroužku. Přestože jejich výtvory nebyly oceněny, neztratili chuť do další
práce. Již nyní hýří nápady, s čím by mohli příští rok uspět a zaujmout nejen návštěvníky
výstavy, ale i porotu.
Nemáme vlastní keramickou pec, výrobky nám vypalují manţelé Chmelařovi z Radyně
a paní ředitelka ZŠ a MŠ Bezvěrov – R. Drechslerová. Jim patří dík za pomoc a
vstřícnost.

Ocenění žáci 8.+ 9. ročníku

NÁŠ TOTEM

Práce mladších žáků

12. dubna navštívili žáci 8. a 9. ročníku
MUZEUM JANA BECHERA v Karlových
Varech. Shlédli film o historii a způsobu výroby
světoznámého likéru BECHEROVKA a podívali
se do podzemí, kde proudí a v dřevěných sudech
uzrává tento lahodný a léčivý mok. Prohlídka se
žákům líbila, jen litovali, že jim není osmnáct let,
aby mohli tento likér při exkurzi ochutnat.

Kolektiv učitelek ZŠP
Toužim
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JARO 2010 V MŠ DOMEČEK
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Na jaro jsme se po tak dlouhé zimě všichni uţ váţně těšili, protoţe s jarem k nám do školky přicházejí
Velikonoce. Ty byly také důvodem, proč jsme 29.3.2010 pozvali rodiče i s dětmi na odpolední
velikonoční dílnu do naší MŠ Domeček. Vyráběli jsme papírové zajíčky na vajíčka, květinky z krepového
papíru a jarní dekorace do oken. Celým odpolednem prolínalo pracovní nadšení a uvolněná atmosféra,
které jsme si zpříjemnili chutnou svačinkou. Spokojené maminky si se svými dětmi odnášely domů
plné náruče velikonočních dekorací.

MATEŘINKA 2010
24.3.2010 se zúčastnily děti z naší MŠ Domeček MATEŘINKY 2010, coţ je celorepublikový festival
mateřských škol. Pilně jsme připravovali a nacvičovali vystoupení. Letos jsme se inspirovali indiány.
Jako kaţdý indiánský kmen jsme i my měli svého
náčelníka. Ten musel nějdříve zkontrolovat, je-li
„vzduch čistý“ a aţ po obhlídce přivolal celou tlupu
indiánů na jeviště. Do rytmu písně „Indiánská rodina“
zatancovali indiáni svůj kmenový tanec kolem totemu.
Následovalo rytmické zaříkávání ohně a potom za
dusotu koní stavěli svá týpí. Vystoupení bylo
zakončeno plynulým odchodem pěkně za sebou, tak
jak indiáni jdou…..
Šikovné a pilné ruce učitelek vyrobily potřebné
rekvizity a švadlenky (I. Poláčková, M. Čapková, M.
Zemanová) ušily indiánům nádherné kostýmy
z materiálu věnovaného maminkami dětí.
Všem tvůrcům patří velké poděkování !
NA NÁVŠTĚVĚ V TOUŢIMSKÉ KNIHOVNĚ
Knihovnu navštěvujeme s dětmi často. Tentokrát jsme chtěli najít informace o tom, jak se vyrábí papír
a jak vlastně vzniká kniha. Paní knihovnice nás provedly celou knihovnou. Ukázaly nám, kde jsou
knihy pro dospělé a kde najdeme knihy pro děti. Prozradily nám, ţe nejvíce z nich je pohádkových, ale
také s básničkami, říkadly a obrázky. Poučily nás o tom, ţe hledané informace najdeme
v encyklopediích. O výrobě papíru a vzniku knihy nám zajímavě vyprávěly. Ani děti nezůstaly pozadu.
Téměř na všechny otázky znaly odpověď a za svou aktivitu dostaly sladkou odměnu. V závěru
návštěvy si mohly vybrat knihu podle svého přání a prohlédnout si ji. Jednu, „Dům ve slunečné ulici“
od Zbyňka Malinského, jsme si vypůjčili a odnesli do MŠ. Paní učitelka nám z ní před odpočinkem četla
příběhy na pokračování. V knihovně se nám líbilo. Děti si rozšířily své poznatky a zcela určitě posílily
kladný vztah ke knize a ke čtení vůbec.

Kolektiv učitelek MŠ Domeček
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Návštěva v Breitenbrunnu
Velikonočního projektu v Breitenbrunnu
se zúčastnili ţáci 4., 5. a 6. tříd. Po
pečlivých přípravách, při kterých děti 5.
tříd vyráběly dárečky a nacvičovaly své
vystoupení, jsme se 23. 3. 2010 vydali na
cestu.
Naši němečtí přátelé nás uvítali v nové
škole, která se nám velmi líbila. Postupně
jsme si prohlédli všechny učebny a jejich
vybavení. V kulturním sále se uskutečnil
další program. Po vystoupení německých
ţáčků jim naše děti zazpívaly písničky,
přednesly
básničky
v německém
a

anglickém jazyce a zahrály na hudební
nástroje. Pomlázkami kluci vyhnali děvčata
z pódia a nastalo rozdávání dárečků a
přeměna sálu na výtvarnou dílnu pro 100
dětí.
Připravená společná výroba závěsného
zvířátka z květináče prověřila nejen
dětskou zručnost a trpělivost, ale zároveň
všichni vyuţili své znalosti anglického
jazyka a bavili se při práci se svými
německými kamarády.
Domů jsme se všichni vrátili spokojeni a
obohaceni o nové záţitky a zkušenosti.
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Mezinárodní den památek a sídel na Praţském hradě
Slavnostní shromáţdění u příleţitosti Mezinárodního dne památek a sídel se uskutečnil
13.dubna 2010 jiţ tradičně ve Španělském sále Praţského hradu.
Při tomto slavnostním shromáţdění je kaţdoročně vyhodnocena soutěţ o Cenu Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Na cenu za nejlepší
přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2009 byla nominována města Beroun –
středočeský kraj, Jilemnice – liberecký kraj a Uherské Hradiště – zlínský kraj. Vítězem se stalo město
Beroun. Odměněna byla i města, která se stala vítězem ve svém kraji. Za kraj karlovarský to bylo
město Cheb.
Vyhlášena byla i soutěţ „Mladí fotografují památky“. Tato soutěţ je kaţdoročně určena pro
ţáky a studenty základních a středních škol, kteří zasílají fotografie, které vyjadřují hlavní myšlenky
Dnů evropského dědictví.
V kulturním programu vystoupil houslový umělec Jaroslav Svěcený s kytaristou Miloslavem
Klausem a zahráli několik skladeb od Paganiniho, skladbu Astora Piazolly „Ave Maria“ a skladbu Johna
Wiliamse z filmu „Schindlerův seznam“.
Jelikoţ i naše město je řádným členem tohoto sdruţení, zúčastnili se za naše město starosta
Antonín Vrána a tajemník městského úřadu Ing. Jan Šimonovský.
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Divadlo vychovává a baví.
V březnu t. r. navštívili ţáci 1. a 2. stupně naší školy pořad mosteckého Divadla Ve Tři, který se týkal
prevence zneuţití internetu. Pořad neprobíhá formou přednášky, která většinou děti nezaujme, ale je
postaven tak, aby interaktivní a nenásilnou formou naučil dětské diváky přemýšlet o různých
nástrahách a nebezpečích, které na ně číhají při surfování po síti.
Děti se formou zábavných modelových situací učí, jak se zachovat v dané situaci. Zkrátka - děti jsou
po celou dobu aktivně zapojeny do dění na jevišti, ovlivňují další děj, přičemţ jsou nenásilnou formou
vedeny ke správnému konci.
Scénář programu je vytvořen ve spolupráci s policisty, kteří se zabývají primární prevencí jiţ několik let
a při tvorbě pořadu se vyuţívá jejich zkušeností přímo z terénu a příběhů, které se skutečně staly.
Preventivní pořady Divadla Ve Tři mají za sebou za tři roky práce jiţ přes 700 repríz po celé republice
a mají kladný ohlas mezi ţáky i pedagogy.
Všichni víme, kolik času tráví naše ratolesti u počítače a je jen na rodičích občas dítě zkontrolovat, mít
přehled s kým si právě píše a jakého má nového kamaráda, protoţe my nevíme, kdo je na druhé
straně a co se z něj vyklube.
J. Váňová,ZŠ Touţim - metodik primární prevence

Veřejná sluţba
V loňském roce se nově objevila v zákoně o pomoci
v hmotné nouzi veřejná sluţba. Pod touto činností se
rozumí veřejně prospěšné práce, pomoc obci při
zlepšování ţivotního prostředí, udrţování čistoty ulic a
veřejných prostranství, sociální péče atd. Město
Touţim zváţilo moţnosti, které pro organizování
veřejné sluţby má k dispozici a ve spolupráci se svou
příspěvkovou organizací TSM Touţim od června 2009
občanům pobírajícím dávky hmotné nouze dala
moţnost přivydělat si několik set korun měsíčně. Celý
princip funguje na základě smlouvy mezi příjemcem
dávky a TSM Touţim, přičemţ evidenci vede Městský
úřad Touţim. Pokud by se příjemce dávky do veřejné
sluţby nezapojil, získal by pouze existenční minimum.
Od účinnosti zákona TSM Touţim sepsala jiţ 43 smluv s dlouhodobě nezaměstnanými a s veřejnou
sluţbou se pokračuje i v roce 2010.

MěÚ Touţim – OŢP K.Michalová

Upozornění občanům:
Byly nalezeny hodinky a mobil. Obojí je k vyzvednutí na sekretariátu MÚ Touţim.
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Finanční gramotnost
Finanční gramotnost, o.p.s. byla zaloţena v roce 2008 jako obecně prospěšná společnost.
Hlavním posláním společnosti FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. je poradenství, prevence a vzdělávání
v oblasti finanční gramotnosti občanů.
Dne 10. března 2010 v 17 hodin byla ukončena školní kola 1. ročníku celostátní soutěţe
Finanční gramotnost pro ţáky druhého stupně základních škol a ţáky středních škol. Soutěţe v
základních kolech se zúčastnilo celkem 23 817 ţáků. Celou soutěţ zaštítilo MŠMT ČR a společnost
Finanční gramotnost. Soutěţ se konala ve 338 různých školách po celém území ČR.
Školního kola se zúčastnili někteří ţáci 9. tříd a ti nejlepší úspěšní řešitelé postoupili do
okresního kola. Okresní kola probíhala distanční formou prostřednictvím soutěţního informačního
systému v termínu od 22. - 31. března 2010. V okresním kole naši školu reprezentovalo tříčlenné
druţstvo ve sloţení K. Šuleková, K. Štumpová a P. Radovič,všichni ţáci 9. B, kteří dosáhli na 1. místo v
okresním kole 1. ročníku Finanční gramotnost. v kategorii I.
Vítězné druţstvo kaţdého okresu má právo účasti v krajských kolech, která budou probíhat od
12. dubna do 22. dubna 2010. Také krajská kola budou zabezpečována prostřednictvím soutěţního
informačního systému.
Soutěţ vyvrcholí dvěma celostátními koly - dne 4. května pro 1. kategorii a dne 5. května
2010 pro druhou kategorii. Celostátní kola jsou určena vítězným druţstvům z krajských kol a
proběhnou přímou prezenční formou v Kongresovém centru České národní banky v Praze za
přítomnosti odborné poroty, publika a zástupců médií. Na vítěze čekají hodnotné ceny a titul Mistra
republiky ve finanční gramotnosti.
Blahopřejeme našemu druţstvu k 1 místu v okresním kole a přejeme mnoho úspěchů v
krajském kole.
Více informací o soutěţi naleznete na webových stránkách finanční gramotnost, kde jsou k
dispozici ukázky některých testových otázek, které ţáci museli vyhodnotit.
ZŠ Touţim - J. Váňová

BESIP TOUR 2010
V březnu t. r. navštívili
ţáci 8. a 9. tříd akci, kterou
pořádá ministerstvo dopravy
v rámci bezpečné dopravní
kampaně.
Akce se v letošním roce konala
v KD Peklo v Plzni, kde měli ţáci moţnost
shlédnout šedesátiminutový pořad zaměřený
na konzumaci alkoholu a s tím spojenou
dopravní
nehodovost.
Otřesné
záběry
dopravních
nehod,
reálné
výpovědi
záchranářů,
dopravní
policie,
rodičů
pozůstalých a vůbec nejotřesněji působila
výpověď mladé motorkářky, která zůstala po
dopravní nehodě upoutána na invalidní vozík.

Jízda za volantem s alkoholem v krvi k sobě
vůbec nepatří a je jen na kaţdém z nás,
abychom se chovali na silnicích k sobě, ale i
ostatním účastníkům silničního provozu co
nejbezpečněji a ohleduplně.
Po shlédnutí pořadu odcházeli někteří s
hlavou plnou dojmů, surových záběrů, ale s
přesvědčením, ţe alkohol v ţádném případě za
volant nepatří. Vţdyť někteří z našich ţáků si
jiţ brzy budou dělat řidičská oprávnění na malé
motorky, tak ať mají na paměti slova
záchranářů a policistů.

ZŠ Touţim- J. Váňová, Š. Vodrlintová

Nově otevřený SECOND HAND
Na náměstí Jiřího z Poděbrad 10
(bývalá poliklinika – 2. patro)
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P O Z V Á N K A
na XII. ročník sportovní soutěže

„O P I Č Í

D R Á H A“

Kdy: středa 28. dubna 2010
Kde: tělocvična ZŠ Toužim
Sraz: podle příjezdů vlaků a autobusů
– tj. 8.30 – 9.00 hod. v budově ZŠP Toužim
Předpokládaný konec soutěže: 12.00 hodin
Průběh:
1. přivítání
2. krátká instruktáž s ukázkou proběhnutí dráhy „předskokanem“
3. vlastní soutěž
4. vyhodnocení soutěže a vyhlášení vítězů
Důležité upozornění: všichni soutěžící musí mít pevnou protiskluzovou sportovní
obuv, sportovní oblečení (hlavně přiléhavé nohavice)
Do soutěže se mohou přihlásit děvčata i chlapci fyzicky zdatní bez omezení věku,
chlapci schopni šplhu!!!
Kategorie:

- chlapci - jednotlivci
- děvčata - jednotlivci

Své přihlášky posílejte e-mailem nebo telefonicky:
telefon:
353 312 621
e-mail:
ingridf@tiscali.cz

S P O R T U Z D A R !!!
Učitelé a žáci ZŠP Toužim
9

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XX. číslo 2/2010* cena 3,- Kč

Pravidelná údrţba
klimatizace Vašeho vozu
je nutností, na kterou
nesmíte zapomínat !!!!!
-

PROTOŢE:

chladící médium se pomalu vytrácí a Vaše klimatizace
chladí čím dál, tím méně
hromadící se nečistoty a voda v systému zatěţuje
zařízení klimatizace a zvyšuje pravděpodobnost poruchy
vytvářejí se plísně a baktérie, které útočí na Vaše zdraví
zvyšuje se nepříjemný zápach ve voze

Pravidelný servis klimatizace šetří zdraví Vaše i Vašeho vozu !!!
Nabízím výuku anglického jazyk
V případě zájmu kontaktujte :
Christopher Lean
Tel. 721 602 696

cdm.lean@gmail.com

Prodej vstupenek v Infocentru Touţim:
Infocentrum Touţim prodává
vstupenky na akce konané v Karlových Varech
Např. do Karlovarského divadla nebo do kina Čas. ...
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Exkurze do Muzea J. Bechera v Karlových Varech.
Chcete se dozvědět zajímavosti o historii bylinného
likéru Becherovka? Tak se jeďte podívat do K. Varů,
kde navštivte stálou expozici o výrobě tohoto
vynikajícího likéru. I my, ţáci 8. ročníků, jsme
navštívili společně Muzeum J. Bechera v K. Varech,
kde nás velmi příjemná průvodkyně seznámila s
historií světoznámého likéru a zároveň jsme se
dozvěděli o výrobě ostatních produktů.
Historie Becherovky je velmi dlouhá a zajímavá.
Vţdyť v roce 2007 oslavila uţ dvousté výročí svého
zaloţení.

Velmi nás zaujaly tzv. becherovody (potrubí,
kudy proudí likér), nebo dřevěné sudy o objemu
200 litrů, ručně vyrobené, ale mezi zajímavosti
zde patří i místnost zvaná Kristýnka, kde údajně
měl sloţit svoji nejznámější písničku Kristýnku,
Waldemar Matuška. Dozvěděli jsme se, ţe v
současné době je majoritním vlastníkem všech
akcií francouzská firma Richard. V závěru celé
prohlídky jsme viděli dokumentární film o historii
likéru a zároveň jsme při projekci ochutnali
limonádu stejné výrobní značky.
ZŠ Touţim - Tereza Kučová a Karolína Jančářová, ţákyně 8. B

Upozorňujeme drţitele psů, kteří ještě nezaplatili poplatek ze psa, splatný k 31.3.2010, aby tak
neprodleně učinili.
Stále je v našem městě ještě hodně spoluobčanů, kteří psa vlastní, ale poplatkové povinnosti se vyhýbají.
Podle zákona o správě daní a poplatků Vám můţe být vyměřena pokuta.
Dále upozorňujeme nájemce pozemků od města Touţim, kteří ještě nemají uhrazeno nájemné, aby také
neprodleně nájemné uhradili.
Číslo účtu, na které je moţno platby zasílat je 2844338/0300 ČSOB Touţim,
pokud neznáte VS, uveďte do avíza k platbě své jméno.
Účtárna města Touţim
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Pták roku 2010
Pro letošní rok 2010 byla Českou ornitologickou společností a jejími partnery vyhlášená

Kukačka obecná.
Základní údaje:
Český název: Kukačka obecná
Vědecký název: Cuculus canorus
Hmotnost: prům. 120 g (samice) aţ 130 g (samci)
Délka těla: 33 cm
Nejvyšší prokázaný věk: 12 let
Potrava: převáţně hmyz (včetně jedovatých „chlupatých„
housenek, pavouci, měkkýši, vzácně plody; samice predují
ptačí hnízda (ţerou především vejce, mláďata jen vzácně)
Tah: čistě taţný druh, česká populace přezimuje
v subsaharské Africe.
Hnízdní prostředí: ve všech nadmořských výškách od níţin do vysokých hor na hranici lesa; ve
všech biotopech, kde jsou solitární stromy (lesy, křoviny, louky, vřesoviště, rákosiny (městům se
vyhýbá).
Hnízdění: hnízdní parazit, hnízdo nestaví, klade vejce (8 – 25 za sezonu) do hnízd několika desítek
hostitelských druhů.
Péče o potomstvo: svěřena pěstounům, v ČR nejčastěji rákosníkům, července a rehkovi
zahradnímu.
Právní ochrana: obecná ochrana náleţí Kukačce podle § 5 a zákona č. 114/1992 Sb.
Kukačka obecná má v rámci evropské opeřené fauny výjimečné postavení. Její hlas je snad
nejznámějším ptačím hlasem vůbec – volání samce Kukačky pozná kaţdý laik. Během hnízdního
období Kukačky často zaslechneme, ale málokdy spatříme. Setkání s kukaččím mládětem či vejcem je
jak velmi vzácné – většina terénních ornitologů se přes všudypřítomné hlasové projevy kukaček
s jejich potomstvem v hnízdech hostitelů nikdy nesetká. Kukačky ţijí skrytě, parazitováno bývá jen pár
procent hnízd hostitelských druhů, navíc hostitelé část parazitických vajec ze svých hnízd vyhodí. Není
divu, ţe většina toho, co víme o fascinujícím ţivotě kukačky obecné, byla vybádána aţ během
posledních dvou desítiletí.
Hnízdní biologie:
Snad kaţdý ví, ţe kukačka si hnízdo nestaví a snáší vejce do hnízd většinou drobných hmyzoţravých
pěvců, kteří staví otevřená hnízda. V Evropě byla kukaččí vejce nalezena v hnízdech více neţ 100
druhů ptáků, včetně tak nevhodných jako je potápka malá či poštolka obecná. V ČR bylo vejce
kukačky zjištěno ve hnízdech 24 druhů ptáků, nejčastěji u rákosníka obecného, červenky obecné a
rehka zahradního. Pro pochopení zvláštností hnízdní biologie kukačky je třeba si uvědomit, co to
znamená jev hostitel být parazitován. Podaří-li se kukaččí samici propašovat své vejce do hnízda
hostitele a ten je přijme, má ho pro hostitele katastrofální následky. Být úspěšně parazitován je totiţ
horší neţ kdyţ hnízdo padne za oběť predátorovi. Seţere-li snůšku či mláďata rákosníka volavka nebo
uţovkou obojková, můţe rákosník zahnízdit znovu. Pokud hnízdo parazituje kukačka a hostitel vejce
přijme, je celá sezona ztracená.
Tah:
Kukačka obecná je známý taţný pták. Evropské populace zimují v Africe jiţně od Sahary. Dospělci
opouštějí Evropu během srpna a září, mláďata táhnou samostatně a odlétají přibliţně měsíc po
dospělých. Jejich tah je tedy plně vrozený a nezávislý na učení. Na hnízdiště, kdy i do naší lokality se
vracejí převáţně v druhé polovině dubna. Kukačky mají vysokou filopatrii a fidelitu – jsou tedy věrné
místu vylíhnutí respektive předchozímu hnízdišti.
Ohroţení a ochrana:
Kukačka je běţný druh, vyskytuje se na celém území ČR. V posledním mapování byla zaznamenána
prakticky ve všech mapovacích kvadrátech. Celkovou početnost v ČR odhadujeme na 35 000 – 70 000
párů se zřetelným poklesem v posledních létech.
Z broţury „Pták roku 2010„ vydané ČSO, výňatek zpracoval:
Řehák Jaroslav, člen ČS
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Knihovnické besedy .....
V měsíci dubnu probíhají v Městské knihovně besedy, kde seznamujeme děti ze ZŠ s provozem a
chodem knihovny. Děti si zde i zasoutěţí a vţdy si odnesou nějakou odměnu a spoustu zajímavostí a
informací. Na fotografiích děti z 1.B. a 2.B.

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

13

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XX. číslo 2/2010* cena 3,- Kč

Lyţařský výcvik
V únoru letošního roku jsme absolvovali týdenní lyţařský výcvik na
Šumavě - v Ţelezné Rudě.
Kurzu se zúčastnili ţáci 7., 8., a 9. tříd. Počasí nám velmi přálo, měli jsme
pěkné ubytování s krásným výhledem na známé lyţařské centrum Javorník.
Díky skvělému kolektivu a programu jsme si uţili skvělý týden plný
sportu, her a zábavy. Za přípravu a hladký průběh LV patří poděkování
vyučujícím mgr. J. a P. Princlovým.
ZŠ Touţim- K. Holasová, 9. B

Turnaj ve florbalu .....
Na ZŠ proběhly turnaje ve florbalu. Začínalo se školním kolem, kterého se zúčastnili hoši z 2. – 5.
tříd. V okrskovém kole zvítězilo vybrané druţstvo chlapců nad druţstvy z Bochova, Ţlutic, Teplé a
Bečova. Druţstvo dívek mělo pouze jednoho soupeře – druţstvo Ţlutic, nad kterým vyhrálo.
V okresu, kde se zúčastnily školy z Ostrova, Karlových Varů a Nejdku, skončili kluci po
vyrovnaných zápasech na 4. místě. Děvčata překvapivě zaujala 2. postupovou příčku. V pondělí
1.března jely dívky na krajské kolo do Sokolova, kde skončily na krásném 4. místě.
Je to velký úspěch. Gratulujeme!!!

Alena Lišková
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Mladší miniţačky 3. na basketbalovém turnaji v Pardubicích !
Naše druţstvo mladších miniţákyň narození 1998 a mladší se o Velikonocích zúčastnilo
výborně obsazeného turnaje v Pardubicích a obsadilo skvělé 3 místo.
Hráčky : Součková Lucie, Málková Natálie, Charvátová Lucie, Vlčková Kristýna, Kudrnová
Kristýna, Strolená Karolína, Odehnalová Natálie, Trochová Denisa, Květoňová Kristýna,
Šedová Natálie, Košlerová Kristýna, Gašicová Hana, Buňková Klára, Bárta Martin.
Další členové druţstva : Čapková Eliška, Vaňátková Kateřina, Matějková Andrea
Skupina A
BK Studánka Pardubice
USK Praha
BK Strakonice
Sokol Touţim

Skupina B
TJ OP Prostějov
BK Frýdek – Místek
Sokol Kladno
TJ Loko Cheb

Utkání našeho druţstva ve skupině :
Sokol Touţim – BK Strakonice 77 : 58
Sokol Touţim – USK Praha
79 : 36
Sokol Touţim – BK Pardubice 53 : 73
Pořadí ve skupině A : 1. Pardubice, 2. Touţim ...
Pořadí ve skupině B : 1. Frýdek – Místek, 2 Prostějov ...
Semifinále :
BK Frýdek – Místek – Sokol Touţim 62 : 32
BK Studánka Pardubice – TJ OP Prostějov 72 : 2
O 3. Místo :
Sokol Touţim – BK Prostějov 55 . 28
ALL STARS : Gašicová Hana

POŘADÍ .
1. PARDUBICE
2. FRÝDEK - MÍSTEK
3. TOUŢIM
4. PROSTĚJOV
5. STRAKONICE
6. USK PRAHA
7. KLADNO
8. CHEB

Turnaj skončil v neděli. Našim děvčatům k jejich úspěchu blahopřejeme.
Západočeský krajský přebor ml. mini – 1. místo, celkově ve všech kategoriích
2. za smíšeným druţstvem Koţlan
DALŠÍ PROGRAM: 7. – 9. KVĚTEN – NÁRODNÍ FINÁLE Starších mini - Litoměřice
21. – 23. KVĚTEN – NÁRODNÍ FINÁLE Mladších mini - Praha
PODĚKOVÁNÍ : Rodičům za poskytnutí dopravy na utkání a podporu při nich.
Sponzorům.
ŢÁDOST (prosba) o další finanční podporu.
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