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Z jednání zastupitelstva města Touţim
Zastupitelstvo projednalo dne 17.3.2011 návrh na vyuţití zámeckého areálu. Na tuto myšlenku přivedla
město úspěšná realizace revitalizace statku Bernard u Královského Poříčí. V záměru je uvaţováno v přízemí Dolního
zámku se zřízením několika provozoven řemesel a sluţeb, rozvodny, výměníkové stanice a sociálního zařízení.
V prvním podlaţí byty nájemců a provozovatelů provozoven, byt správce areálu a prezentace historického interiéru
s prezentací opravy areálu. V přízemí a prvním podlaţí Horního zámku (Janův hrad) jsou navrhovány kanceláře
městského úřadu se zázemím a prezentace historie stavby. V suterénu minipivovar se zázemím a prezentace
nejstarší části zámeckého areálu. Nádvoří lze vyuţít na provozování kulturně společenských akcí, provozování trhů
a prezentaci historie areálu. Současně bude řešeno oplocení areálu, parkové úpravy a propojení na sousední bývalý
pivovar. Tato připravovaná akce je pro město finančně prakticky nerealizovatelná a tak město musí vyvinout
maximální snahu na získání dotačních prostředků.
Zastupitelstvo projednalo dne 28.4.2011 nabídku občanského sdruţení Cesta z města na zajištění činnosti
Infocentra včetně zajištění kulturních a společenských akcí dle poţadavku města i dle vlastního plánu činnosti.
Zastupitelstvo tuto nabídku schválilo a město uzavře s o.s. Cesta z města smlouvu o organizování kulturních akcí,
provozování infocentra a poskytne na objednané akce grant. Nové Infocentrum sídlí v přízemí bývalé radnice č.p.
35 na nám. Jiřího z Poděbrad v Touţimi. V souvislosti s přijetím nabídky o.s. Cesta z města zastupitelstvo zrušilo
organizační sloţku města Kulturní a informační centrum města Touţim. Její činnost v plné šíři přejímá o.s. Cesta
z města.
Příští zasedání zastupitelstva se koná ve čtvrtek dne 16.června 2011 v 17:00 hod. v zasedací
místností městského úřadu. Program jednání bude zveřejněn na webových stránkách města a na
obvyklých vývěsních místech.

Z jednání rady města Touţim
Rada na svých schůzích zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu, provádí rozpočtová
opatření v rozsahu schváleném zastupitelstvem, schvaluje záměry na nájem a prodej nemovitého majetku města,
rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce. Dále rada v měsíci dubnu a květnu projednala tyto
záleţitosti:
Rada schválila oslovit všechny obce a města v regionu, které obsluhuje místní stanice Hasičského
záchranného sboru, o příspěvek na činnost ve druhém pololetí letošního roku a na rok 2012. Bylo osloveno 14 obcí,
včetně Touţimi, s návrhem na příspěvek dle počtu občanů. Z dosud zaslaných reakcí je známo, ţe Krásné Údolí,
Bečov, Bochov a Štědrá souhlasí s poskytnutím příspěvku.
Rada schválila uzavření Mateřské školy Touţim v době od 18.7. do 19.8.2011. Tento návrh byl projednán
s rodiči dětí a v době uzavření školy se bude provádět rekonstrukce elektroinstalace, malování tříd, nátěr oplocení a
herních prvků na školní zahradě.
Rada projednala vyjádření obyvatel Políkna k návrhu na zrušení místního hřiště, kteří se vyslovili pro
vybudování nového dětského hřiště. Stejný poţadavek vyslovili obyvatelé Plzeňské ulice, části „Hájenka“. Vzhledem
k tomu, ţe dětské hřiště s umělým povrchem stojí 400 aţ 500 tis. Kč, je třeba tuto investici řádně připravit, pokusit
se získat dotační prostředky a tak rada schválila zařadit oba poţadavky do zásobníku projektů na příští rok.
Rada projednala výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výstavba domu s pečovatelskými byty
v Touţimi“ a schválila vítězem výběrového řízení společnost ISSO – Inţenýrské stavby Sokolov, spol. s r. o.
Rada projednala a schválila vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava dešťové kanalizace –
Třebouň“ společnost Josef Vojtěchovský – Stavební sdruţení Teplá.

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXI. číslo 4/2011* cena 5,- Kč

Závěrečný účet města Touţim za rok 2010

(§ 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů)
Schválený
rozpočet
[tis. Kč]

Třída 1 – daňové příjmy
Třída 2 – nedaňové příjmy
Třída 3 – kapitálové příjmy
Třída 4 – přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 – Běţné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy – Výdaje
Třída 8 – financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Fond sociální....
Prostředky minulých let
Financování celkem
Přebytek (+) ztráta (-)

základní běţný účet ÚSC
běţný účet soc. fondu

Upravený
rozpočet
[tis. Kč]

Plnění
k 31.12.2010
[tis. Kč]

Rozpočtová
opatření
[tis. Kč]

+ 434
+ 190
+4 343
+4 967
- 277
+6 371
+ 6 094
+1 127
+1 127

31 091
1 171
180
7 992
40 434
38 145
5 310
43 455
-3 021
-3 021

31 091
1 605
370
12 335
45 401
37 868
11 681
49 549
- 4 148
- 4 148

33 434
2 144
590
12 308
48 476
34 978
11 699
46 677
1 799
1 799

55
2 966
2 966

55
4 093
4 093

34
-1 765
-1 765

% plnění
k upravované
mu rozpočtu
[tis. Kč]

107,5
133,6
159,5
99,8
106,8
92,4
100,1
94,2

61,8

stav k 1.1.2010

stav ke konci vykazovaného období

12 851 618,89 Kč
54 922,34 Kč

14 582 886,33 Kč
89 036,34 Kč

Pohledávky města, které mají být uhrazeny v roce 2011:
půjčka MAS Vladař ve výši
1 126 980,- Kč
dotace na restaurování morového sloupu
717 660,- Kč
dotace na občanské vybavení
1 331 478,- Kč
dotace na park a parkoviště
5 957 694,- Kč
Výsledek přezkoumání hospodaření města Touţim za rok 2010:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle §10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
neuvádí se ţádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
byly zjištěny dle §10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2001 Sb. následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu města
3,11%
b) podíl závazků na rozpočtu města
1,88%
c) podíl zataveného majetku na celkovém majetku města
0,00%

Investiční akce připravované v roce 2010 k realizaci v dalším období
1. Příprava ţádosti o dotaci na revitalizaci náměstí Jiřího z Poděbrad v Touţimi – ţádost je zpracována a byla
podána v dubnu 2011 do Regionálního operačního programu Severozápad.
2. Příprava stavby bytového domu pro seniory – je zpracován projekt a v únoru 2011 byla podána ţádost o
dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Podmínky pro získání dotace jsou splněny a 10.5.2010 proběhlo
výběrové řízení na dodavatele stavby.
3. V roce 2010 začala příprava ţádosti o dotaci na celkovou opravu a revitalizaci bývalého pivovaru a to ze
stejného dotačního titulu jako revitalizace náměstí. Nová rada města Touţim usoudila, ţe získat prostředky na
dvě finančně náročné akce je dosti nepravděpodobné a proto rozhodla ţádost o dotaci na bývalý pivovar
nepodávat.
4. V roce 2011 se bude pokračovat v revitalizaci bývalého pivovaru z dotace z Programu na záchranu
architektonického dědictví. Z tohoto programu město získává prostředky jiţ několik posledních let a na rok
2011 získalo dotaci ve výši 2 mil. Kč.
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5. V roce 2010 byla podána ţádost o dotaci prostřednictvím MAS Vladař na opravu chodníku, oplocení a výměnu
povrchu plochy před rehabilitací a školkou při ZŠPaMŠ Touţim. Tato akce je jiţ zrealizovaná.
6. V roce 2010 byl zpracován projekt na stavbu chodníku u bývalého kina. V únoru letošního roku byla podána
ţádost o dotaci prostřednictvím MAS Vladař. V této výzvě jsme však neuspěli a tak bude ţádost podána do
další výzvy.
7. V roce 2010 se začalo s přípravou na opravu části dešťové kanalizace v Třebouni. Vzhledem k tomu, ţe na
tento typ akcí nejsou dotační prostředky, byla tato akce zařazena do rozpočtu na letošní rok. V současné době
je vybrán dodavatel a akce se bude realizovat.
8. V roce 2010 se začal zpracovávat projekt autobusové zastávky v Prachometech. Po určitých problémech
s projektantem a nevhodnosti místa pro vybudování zastávky bylo v lednu 2011 projednáno nové umístění
zastávky. V současné době se zpracovává projekt na autobusovou zastávku včetně místa pro přecházení a
opravu části chodníku.
9. Po úspěšné realizaci několika parkovišť na Sídlišti, u Sokolovny a v Plzeňské ulici bylo vybráno několik dalších
míst k rozšíření parkovacích moţností. V současné době projektant zpracovává pasport místních komunikací a
dopravního značení, jehoţ součástí bude umístění dalších parkovacích stání.
10. V roce 2010 byla zařazena oprava chodníku v MŠ Touţim do projektu MAS Vladař a Zubří země – partnerství
pro budoucnost. Tento projekt se však bude realizovat aţ v letošním roce – ţádost se bude prodávat v červnu
letošního roku.
11. V roce 2011 se bude pokračovat v opravě čelní fasády kostela v Touţimi z programu regenerace městských
památkových zón. Z tohoto programu město získává prostředky od roku 2002 a většina z nich byla vyuţita na
opravu střechy a fasády kostela. Na letošní rok město získalo dotaci 200 tis. Kč.
12. V roce 2010 byla podána ţádost o dotaci prostřednictvím MAS Vladař na opravu vnitřních omítek a
restaurování dřevěného oltáře v kapli v Třebouni. Tento projekt však při hodnocení v březnu 2011 dotaci
nezískal a byl zařazen jako první náhradník.
13. V roce 2010 byly připraveny projekty na úpravu povrch chodníku ve Ţlutické ulici směrem k OK STS a části
chodníku na Malém Náměstí kolem Koloniálu. Tyto dva projekty se však v loňském roce nerealizovaly a nebyly
zařazeny do rozpočtu na letošní rok.
14. V roce 2010 byla podána ţádost o dotaci na projekt sejmutí, ošetření a uloţení malovaného stropu ze zámku.
Karlovarský kraj poskytl dotaci ve výši 400 tis. Kč a tak se v letošním roce bude projekt realizovat.

UPOZORNĚNÍ
Účtárna města Touţim připomíná spoluobčanům, kteří ještě nemají uhrazen
poplatek ze psa za rok 2011, aby tak neprodleně učinili! Poplatek ze psů je
splatný k 31.3. kaţdého roku.
V tomto termínu je téţ splatný poplatek z pronájmu pozemků – zahrádky.

Dětská hra nebo nebezpečná zábava?
Dne 27.4.2011 byla podána na Městský úřad v Touţimi stíţnost, která se týká hry baseball, jíţ provozují děti
v prostorách zatravněné plochy v místech mezi Městským úřadem Touţim a ubytovnou paní Krausové. V těchto
prostorách dne 25.4.2011 procházela po chodníku maminka se svou dcerkou, která byla ohroţena, kdyţ jí kolem
hlavičky vysokou rychlostí prolétl tenisový míček.
Z pohledu úředníka není moţné po legislativní stránce zakázat dětem, aby si na těchto veřejných prostranstvích
hrály a provozovaly tyto hry. Z pohledu rodiče dítěte, které by si mohlo na těchto místech hrát, vidíme jediné
řešení. Poučme naše děti o nebezpečí při těchto hrách. Prosíme vás rodiče, jejichţ děti si na těchto místech hrají,
aby své děti poučili o hrozících nebezpečích a případných zraněních, ke kterým by mohlo při těchto aktivitách dojít.
Nebuďme lhostejní ke svému okolí, všímejme si našich dětí, co dělají ve svém volném čase, jaké hry a sporty
provozují. Ohroţeni při těchto hrách jsou jak samotní hráči, tak i kolemjdoucí či přihlíţející osoby. Ať se dětská
zábavná hra nepromění v pláč nebo ve zranění. Chtěli bychom ještě upozornit na další sportovní aktivity, při
kterých by děti měly dbát vysoké opatrnosti: jízda na kolech, inline bruslích a koloběţkách na chodnících na sídlišti.
I při těchto sportovních vyţitích by mohlo dojít k ohroţení osob zejména starších lidí a malých dětí, kteří se zde
pohybují.
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STUDENTSKÝ PROJEKT POMÁHÁ SENIORŮM NA FACEBOOK
Projekt přibliţující moderní komunikační technologii seniorům připravili studenti VŠE v Praze.
Výukový modul www.jaknafacebook.eu umoţňuje překonat seniorům nedůvěru a obavy z nové technologie.

„Senioři patří k věkové skupině, která Facebook příliš nevyuţívá, ačkoliv s internetem často a rádi pracují. Facebook
přitom nabízí uţitečné komunikační funkce, které právě senioři mohou s úspěchem pouţít. Zdálo se nám zbytečné,
aby mezi Facebookem a seniory stála bariéra předsudků a obav, proto jsme se rozhodli seniorům připravit
uţivatelsky přívětivé a bezpečné nácvikové prostředí“ vysvětlil Antonín Hráský, člen studentského projektového
týmu.
Studenti svůj nápad úspěšně realizovali a seniorům jej představili prostřednictvím komunitního webu
www.sedesatka.cz, určeného právě seniorům, který měsíčně navštíví desetitisíce dříve narozených.

„Dostupnost nových internetových komunikačních technologií seniorské populaci je často omezena zvýšenými
nároky na uţivatelskou zdatnost. Typickým uţivatelem Facebooku je člověk, pro kterého je internet médiem stejně
samozřejmým, jako třeba televize. Senioři však na internetové informační dálnici potřebují zpočátku navigovat,
zkoušet si jízdu na trenaţéru, učit se dopravním pravidlům“ uvedl Jan Vojvodík, šéfredaktor www.sedesatka.cz .
Projekt www.jaknafacebook.eu je jednou z moţností, jak předcházet budoucímu sociálnímu vyloučení seniorů.
Bezbariérový přístup k internetu a komunikačním sítím totiţ otevírá okno do světa i lidem, kterým věk a zdravotní
problémy neumoţňují kaţdodenní sociální kontakt.
Kontakt:
Bc. Antonín Hráský, VŠE Praha
721 564 564
hrasky@centrum.cz
Ostatní členové týmu www.jaknafacebook.eu: Danda Jan, Bc., Gleich Viktor, Bc., Janíčková Kristýna, Bc., Krejčí
Václav, Bc., Malinová Kateřina, Bc., Peřinka Petr, Bc., Tomko Marián, Bc., Vávra Ondřej, Bc.

Střední odborné učiliště Touţim
Na podzim letošního roku jsme slavili 50 let od svého vzniku. Za tu dobu škola prošla řadou změn, které ovlivnily
nabídku učebních oborů. Do výuky jsme zařadili takové, abychom mohli poskytovat vzdělání nejen dětem ze
základních škol, ale i ze základních škol praktických. Mezi ně patří obory Opravářské práce, Práce v autoservisu a
Květinářské a aranţérské práce. Přibyly obory Zahradník a Kuchař- číšník. Obor Automechanik patří k nejstarším a
vyučujeme jej od počátku 70. let minulého století.
Při vzdělávání věnujeme velkou pozornost spojení teorie s praxí, pouţíváme moderní výukové prostředky,
interaktivní tabule a počítače, spolupracujeme s řadou firem, kde si naši ţáci mohou v praxi vyzkoušet své získané
schopnosti a dovednosti. Například u oboru kuchař-číšník jsou to restaurace a hotely v Karlových Varech a
Mariánských Lázních.
Při výuce škola vyuţívá sluţeb portálu Škola-online nejen pro administrativní potřeby a řízení výuky. Ţáci mají
přístup k maximu informací o sobě samém, vidí výsledky své práce, komunikují s vyučujícími přes portál při plnění
úkolů. Rodiče mají absolutní kontrolu nad svými dětmi, kdykoli vidí známky v jednotlivých předmětech, docházku
do školy a chování.
Vzdělávání našich ţáků zasahuje i do sousedního Německa, kde spolupracujeme s městem Gera v zahradnických
oborech. Podílíme se na společných projektech, pořádáme výměnné pobyty, ţáci si rozšiřují svůj obzor, získávají
nové zkušenosti a vědomosti a vidí jaké moţnosti mají v uplatnění se na trhu práce Evropské unie.
Účastníme se soutěţí, při kterých chlapci a děvčata mohou srovnávat úroveň svých vědomostí a dovedností.
Úspěchy v celostátní soutěţi Automechanik Junior ukazují na tradici jednoho z oborů na naší škole. V soutěţích
Netradiční karafiát a Chodské kvítí dosahují chlapci děvčata z oborů Zahradník a Květinářské a aranţérské práce
předních umístění. Ţáci z oboru Kuchař-číšník soutěţí v přípravě slavnostních tabulí, účastní se prezentací a rautů.
Uplatnění našich absolventů na trhu práce dokazuje, ţe jejich příprava je na dobré úrovni a pozornost jim
věnovaná po celé období učení přináší své ovoce.
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Ţákyně SOU Touţim úspěšně sbírají medaile
Dne 4. května 2011 se uskutečnil v Boru u Tachova 1. ročník soutěţe odborných dovedností ţáků učebního
oboru Kuchař-číšník. Soutěţ pod názvem Borská vařečka se skládala z praktické a teoretické části. Odborný
dohled nad ţáky během celé soutěţe zajišťoval mistr kuchař Jan Folk.
Naše učiliště reprezentovalo dvojčlenné druţstvo ve sloţení
Kateřina Bernhartová a Andrea Švarcová – obě ţákyně 2. ročníku.
Kateřina se věnovala teoretické části, která se skládala z vědomostního
testu, normování studených a teplých pokrmů dle norem a poznávacího
testu, ve kterém rozeznávala 30 druhů koření a dochucovadel.
Druhá ţákyně, Andrea, soutěţila prakticky. Jejím úkolem bylo
vynormovat a uvařit 10 porcí Hovězího guláše a 10 porcí Špekových
knedlíků. Poté uvařený guláš s knedlíky dle své fantazie naaranţovat na
masový talíř a předloţit porotě. Porota hodnotila vzhled, úpravu na talíři,
barvu, konzistenci a chuť.
Po
sečtení
výsledků teoretické a
praktické části bylo
teprve
jasné,
na
kterém
místě
se
jednotlivá
druţstva
umístila.
Druţstvo
SOU
Touţim
se
umístilo
na
nádherném 3. místě. Děvčatům skládáme poklonu za to, ţe
se dokázala prosadit v konkurenci 8 druţstev z různých škol
(v poli „poraţených“ zůstala např. i druţstva z renomovaných
hotelových škol) .
Borská vařečka sice skončila, ale náročná práce
mistrové odborného výcviku, paní Dany Hejkalové, nekončí.
Také ona má velký podíl na umístění našich ţákyň. Během
necelých 2 let vychovala samostatné a konkurenceschopné kuchaře.
Přejeme hodně úspěchů v dalších soutěţních kláních.

za SOU Touţim Simona Málková, Iveta Skalová

SDĚLENÍ
Ředitel SOU Touţim dementuje zprávy o tom, ţe by se mělo SOU uzavřít. SOU Touţim bude nadále
pokračovat ve své činnosti.
5
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Kaţdoročního stavění máje se zúčastnil se svým programem i Dechový orchestr Základní umělecké školy
v Touţimi pod vedením kapelníka pana učitele Karla Musila.

Tanečním vystoupením přispěly i maţoretky pod vedením paní Miroslavy Vnoučkové, se kterými orchestr
dlouhodobě spolupracuje.

6
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21. května koncertoval Dechový orchestr ve Ţluticích na nástupnické akci festivalu dechových
hudeb. S orchestrem vystoupili i zpěváci pan Miroslav Zábranský a Karolína Švecová.

Blíţí se závěr školního roku a s ním celá řada koncertů a tak si vás dovolujeme touto cestou pozvat na
Závěrečný koncert školního roku 2010/2011, který se koná 17. června v 17:00 hod.
v sokolovně v Touţimi.
ředitel ZUŠ Touţim Jiří Ullmann

7
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JARNÍ RADOVÁNKY V ZŠP A MŠ TOUŢIM
FLORBAL 2011
Dne 30.3. 2011 se v ZŠP Ţlutice konala krajská soutěţ ve florbalu. Konkurence
byla vysoká, přijeli sportovci z Ostrova,
Karlových Varů, Mariánských Lázní,
Chodova a Bochova. Naši závodníci se
před
turnajem
poctivě
připravovali
v hodinách Tv a sklidili tak zaslouţený
úspěch. Po tvrdě vybojovaných zápasech
se jim podařilo získat 1. místo.

PŘEKÁŢKOVÁ DRÁHA 2011
Letos jiţ po třinácté organizovala naše škola krajskou soutěţ
„PŘEKÁŢKOVÁ – OPIČÍ DRÁHA“. Náročnou trať si vyzkoušeli chlapci i
dívky ze šesti škol Karlovarského kraje. Museli prokázat svoji zdatnost
v běhu přes lavičky, kotoulech, zhoupnutí na laně, ručkování po
vodorovném ţebříku, šplhu a přeskoku překáţek. Všichni podali
obdivuhodné výkony a nejlepší závodníci byli odměněni diplomem a
pěknými cenami od našich sponzorů:
fi Varnea, a.s., fi MARBES, a.s., fi HOLLANDIA a.s., fi FRAPE, KÚ
Karlovarského kraje, fi OBCHODNÍ ZAŘÍZENÍ TOUŢIM, ROMANA
POPLŠTEINOVÁ, UniCredit Bank Plzeň.
Všem patří velký dík!
Výsledková listina:
Dívky:
1.místo - K.Kolenová - ZŠP Touţim
2.místo - T.Pehová - ZŠP Touţim
3.místo - G.Berkyová - ZŠP Touţim
Chlapci:
1.místo - M.Kašuba - ZŠ Touţim
2.místo - A. Oláh - ZŠP Touţim
3.místo - Kovářík - ZŠP Ţlutice

ATLETIKA 2011
Dne 4.5. 2011 se v Karlových Varech konala okresní soutěţ v atletickém
čtyřboji: hod kriketovým míčkem, skok do dálky, běh na 60 metrů a
vytrvalostní běh - dívky 800m, chlapci 1500m.
Naše škola vyslala osm závodníků, kteří ji velmi dobře reprezentovali – Bert
Peha a Kristýna Kolenová se umístili na prvních místech a postoupili do
krajského kola, které se uskuteční na konci května.
Celkově v druţstvech obsadili chlapci 2. místo a děvčata 4. místo.
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
I tento rok jsme se vypravili na školní zahradu ke školákům,
abychom společně spálili čarodějnice.
Děti házely koštětem na cíl i do dálky, a dokonce na něm
zkoušely i létat. Tuto tradici jsme si všichni pěkně uţili.

KYTIČKA PRO MAMINKU
Druhá květnová neděle patří všem MAMINKÁM na celém světě.
Ani děti z MŠ Domeček na své maminky nezapomněly. Pozvali
jsme je mezi nás do školky, kde jsme jim předvedli připravené
pásmo písniček a básniček inspirované barevným šátečkem. Tím
děti maminkám poděkovaly za starostlivost, péči a lásku, kterou
od nich kaţdodenně dostávají. Na závěr obdarovaly maminky
batikovanými šátečky a přáníčky.
Dětské úsilí bylo odměněno maminčiným úsměvem a radostí
v jejích očích.

Kolektiv učitelek ZŠP a MŠ

Okresní kolo dopravní soutěţe mladých cyklistů
Jiţ 14. rokem se naše škola zúčastnila v závěru měsíce dubna t.r.
okresního kola v dopravní soutěţi, které se konalo v Karlových
Varech. Ani letos jsme nepodcenili důkladnou přípravu na soutěţ,
neboť konkurence je vţdy velmi silná.
Za teoretickou přípravu první pomoci musíme poděkovat paní
Matouškové, která pracuje u záchranné sluţby v Touţimi a ve
svém osobním volnu přišla mezi nás a seznámila účastníky
soutěţe, ale i ostatní ţáky 6.tříd, s tím, jak se dělá masáţ srdce,
co je to stabilizovaná poloha, jak postupovat při krvácení
tepenném či ţilném, ale i jak poskytnout ošetření kamarádovi,
který právě spadl z kola a poranil si nohu či ruku.
Posláním soutěţe je podněcovat a zvyšovat zájem ţáků o
dopravní výchovu, přispívat ke správnému chování dětí v silničním
provozu a tím napomáhat ke sniţování dopravní nehodovosti
u dětí i ostatních účastníků silničního provozu.
V celkovém hodnocení jsme se letos umístili velmi dobře za starší kategorii jsme obsadili velmi pěkné 4.místo z
celkového počtu 12 zúčastněných školních druţstev.
Starší kategorii reprezentovali ţáci 8.A - A.Matějka, P.Titíš,
T.Špeciánová, I.Vopálenská.
Ani ţáci mladší kategorie se neztratili v tak silné konkurenci,
ze 14 školních druţstev obsadili 10. místo.
Mladší kategorii reprezentovali ţáci 6. tříd - M. Osvald, K.
Matoušková, K.Strolená, D. Hykš.
Všem ţákům patří velké poděkování za vzornou reprezentaci
naší školy a věříme, ţe i v příštím školním roce se soutěţe
zúčastníme.
ZŠ Touţim - J. Váňová, E. Hajná
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Světový Den Země
Všude na světě si lidé připomínají 22.duben jako světový Den Země. Na naší škole se jiţ několik let sbírá po městě
starý papír. Ţáci z druhého stupně organizují sběr se svými kárkami po celém městě a svoje úlovky přiváţejí ke
škole, kde se papír nakládá do přistavěného kontejneru. V závěru měsíce dubna t. r. jsme si tuto tradiční akci
zopakovali a vcelku s velkým úspěchem se nám podařilo nasbírat 3,76 t starého papíru. Papír odváţí plzeňská
firma, která se postarala o odvoz druhého kontejneru v době velikonočních prázdnin.
Ţáci z 1. stupně oslavili Den Země se svými třídními učiteli vycházkami do okolní přírody a mapovali černé skládky.
ZŠ Touţim - Š. Vodrlintová

Obezita není náhoda
V měsíci květnu se uskutečnily dvě zajímavé přednášky pro ţáky
6. a 9. tříd. Ţáky 6. tříd navštívila dětská pediatrička MUDr.
U.Barčáková z motolské nemocnice, která si pro ţáky připravila
dopolední program na téma Obezita není náhoda. Se ţáky se
snaţila hlavně diskutovat na téma zdravé výţivy, co všechno
způsobuje obezita a jaká jiná další zdravotní rizika přináší. Ţáci
měli i prostor pro zvídavé otázky, na které paní doktorka všem
odpovídala. Podle poznatků paní doktorky z praxe, je problém
obezity nebo nadváhy značně velký a je třeba s tím něco dělat a
nezavírat nad problémem oči. Rodiče by měli mít kontrolu nad
tím, co jejich děti jí, jak se stravují a jak dodrţují pitný reţim.
Druhá beseda, která byla určená ţákům 9. tříd, se týkala jaderné
energie a postaral se o ní Václav Havlíček, který je vedoucím druhého temelínského bloku. Se ţáky řešil situaci
současného stavu naší i evropské energetiky, mluvilo se také o aktuálním vývoji kolem havárie v japonské jaderné
elektrárně Fukušima a o budoucnosti atomových elektráren.
ZŠ Touţim - J. Váňová

Hudební týden v Německu
Dlouhodobý mezinárodní projekt mezi školami v Breitenbrunnu, Nattheimu a ZŠ Touţim probíhá také v letošním
školním roce. Týden od 11. do 15. dubna strávili v německém Gayeru kluci a děvčata ze 6. aţ 8. tříd v rámci
projektu s názvem „Hudba nezná hranice“.
Všech třicet účastníků se představilo jednak v rolích muzikantů, kteří sestavili orchestr – tady vystoupili Jardové
Březina a Prchal, dále Ondra Brychta, Kristýna Matoušková a dvě Katky - Skalová a Holasová. Sami nejen hráli, ale
zpívali a pak doprovodili vynikající sólistku, která svým zajímavým hlasem a špičkovým přednesem písně Halelujah
od Leonarda Cohena doslova nadchla německé posluchače a stala se zlatým hřebem prezentačního programu – je
to Karolína Holasová z 8.A.
Další skupina, ve které naši školu zastupovaly Lucka Součková, Eliška Čermáková a Karolína Holasová, tvořila
cinkací hudební nástroje z různých předmětů - například z vypálené hlíny, ale i vidliček, noţů a jiných „cingrlátek“.
Třetí druţstvo malovalo podle hudby. Jedno ze tří velkých pláten, které namalovali, je umístěno v naší škole. Další
šikovnou účastnicí by určitě byla i Eva Bučková, která bohuţel onemocněla a nejela.
Všem jmenovaným účastníkům patří opravdové a velké poděkování za vzornou reprezentaci školy i města.
E, Hajná, J. Štolfa
10
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INFO Z INFOcentra
Od velikonoc je v Touţimi opět v provozu galerie a informační centrum, které spravuje občanské sdruţení Cesta
z města. Po dlouhé době došlo k dohodě Města Touţim s naším sdruţením, které v regionu působí jiţ sedm let.
Jsme velmi rádi, ţe máme opět moţnost pracovat nejen v okolí města, ale i v Touţimi samotné.
Děkujeme tímto městskému zastupitelstvu, které náš záměr na provozování infocentra podpořilo a schválilo.
První akcí byla Velikonoční výstava, kde se
prezentovalo SOU v Touţimi. Práce aranţérek byla
perfektní, i kdyţ jen skromnějšího rozsahu. Největší
zásluhu na této výstavě má určitě paní učitelka
Kateřina Daňková. Květinové a velikonoční dekorace
doplnily práce dětí z mateřské školy při Základní škole
praktické v Touţimi. Práce z keramické dílny dětí,
které pracují pod vedením paní učitelky Aleny
Bahníkové, jsou opravdu zajímavé a vtipné.
Děkujeme i jim za příjemný začátek naší galerijní
činnosti.

opravený a můţe se chlubit hezkým altánem a
pohodlným chodníkem. Cestou jsme navštívili také
Křepkovický pramen a Reitenbergerův pramen u
Úterý, který byl v loňském roce také opraven a nově
je zde vybudován povalový chodník.

Dne 16. dubna se konala přednáška s následnou
exkurzí po minerálních pramenech v okolí pod
názvem Kraj ţivých vod.

Prozatím největší akcí bylo květnové „Osvobození
Touţimi“. V sobotu 7. května byla veřejnosti
zpřístupněna výstava „Demarkační čára“, která
probíhá do konce května v infocentru a mapuje
události roku 1945-1946 v Touţimi. Součástí oslav
byla rekonstrukce příjezdu americké armády do
Touţimi v květnu 1945, které předvedl Military
Convoy a další dobrovolní nadšenci.

Turisticky laděná akce, na kterou vyrazilo společně
autobusem přibliţně 30 zvědavých turistů, byla
poměrně zdařilá a pro mnohé návštěvníky i
překvapující. Navštívili jsme pramen Posečské
kyselky, který na vyčištění a úpravu teprve čeká. Dále
jsme nově vysázenou ovocnou alejí došli aţ
k Hornímu otročínskému prameni, který je jiţ tři roky

Výměnou za potravinové lístky si účastníci akce mohli
ochutnat gulášovou polévku nebo vykouřit balenou
cigaretku za získanou tabačenku. Ač ne úplně podle
historické skutečnosti - šeříky házeli dospělí i děti na
naše americké osvoboditele. Starosta (pouze
divadelní) předal vojákům symbolicky radnici a město
12
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do jejich rukou. V prostorách infocentra se
uskutečnila také beseda u příleţitosti vítězství v roce
1945 s pamětníkem panem Rudolfem Muzikou,
kterému touto cestou děkujeme za zajímavé a
poučné vzpomínky. Všem, kteří se na akci jakýmkoliv
způsobem podíleli, patří velký dík.

A v květnu nesmí chybět ani klasika, která k tomuto
měsíci patří - divadelní představení Máchův Máj.
V Touţimi se konalo 11. května na nádvoří
touţimského zámku, kam se mnozí obyvatelé mohli
po mnoha letech opět podívat. Zdevastovaný zámek
tvořil chmurnou kulisu veršům Karla Hynka Máchy.

Ovšem bylo to velmi působivé a diváci výběr místa i
divadelního představení ocenili dlouhotrvajícím
potleskem. I my chceme poděkovat všem, kteří přišli
a do naší kasičky přispěli dobrovolným příspěvkem,
který bude věnován na obnovu drobných památek
v regionu. Bylo vybráno 1.480,- Kč, které sice na
obnovu zámku nestačí, ale je základem pro
přestěhování a obnovu sochy sv. Josefa v Kosmové.
Poděkování tak patří vedení města za zpřístupnění
areálu zámku, další velký díky za vstřícnost a
poskytnutí elektriky patří majitelům restaurace U
čápa.

V polovině května proběhl výlet po minerálkách,
organizovaný naším infocentrem pro ţáky ZŠ
v Touţimi. Celodenní exkurze, doplněná o promítání a
přednášku pro čtvrté ročníky byla úspěšným
začátkem spolupráce na vzdělávacích programech
určených pro děti.

Stezka sovy Rozárky
Otevření této stezky bylo krásné a úţasné. Nedělního výletu se zúčastnilo přibliţně 250
rodičů s dětmi a i přes nepřízeň počasí se skvěle bavili. Bylo pro ně nachystané
občerstvení i soutěţe. Stezku sovy Rozárky posledního půl roku budovalo a připravovalo
občanské sdruţení Ţlutice 2000, se kterým dlouhodobě spolupracujeme a máme
ohromnou radost, ţe se jim práce daří. Stezka vede ze Ţlutic na Babiččin dvoreček do
Kobylé, je na ní 10 zastavení se zajímavými informacemi nejen pro malé návštěvníky.
Pokud budete mít chuť si někam vyrazit, určitě neváhejte a projděte 4 km naučné stezky
krásnou přírodou.
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Oslavy 66. výročí ukončení II. světové války v Touţimi
V úvodu je nutné se navrátit aţ do dubna roku 1945, kdy se na naší
západní hranici začala soustřeďovat 3. americká armáda generála Pattona.
V měsíci dubnu 1945 se také zintenzivnily útoky spojeneckých hloubkových
letců tzv. kotlářů na ţelezniční a silniční koridory. Útoky hloubkových letců
téměř zastavily provoz na všech ţelezničních tratích. Dne 21. dubna 1945
zaútočil jeden hloubkař střelbou z palubních zbraní na transport vězňů u
Pístova. Výsledek tohoto útoku byl smutný. Několik desítek vězňů bylo zabito
a ještě více jich bylo zraněno. Jiţ ve středu 18. dubna 1945 vstoupila na naše
území v prostoru Trojmezí průzkumná četa americké armády pod velením
poručíka Rudose. Četa byla součástí 90. pěší divize, která ještě téhoţ dne
s dalšími jednotkami americké armády vstoupila na naše území. Součástí
těchto jednotek byla rovněţ 97. pěší divize pod velením generála Miltona B.
Halsseye. Tato divize má ve svém znaku bílý trojzubec v modrém poli.
Jednotky postupovaly ve směru měst Hranice a Aš. Ašská německá posádka
odmítla kapitulovat a rozhořel se tvrdý boj. Město Aš se vzdalo teprve na
večer 20. dubna. Jednotky dále postupovaly na město Cheb, zdejší velitel
odmítl
vydat
město
Cheb
bez
boje
Američanům. Při těchto bojích s Němci padlo 46 amerických
vojáků a několik desítek jich také bylo zraněno. Všichni patřili
k 97. pěší divizi, která později osvobodila Teplou i Touţim. Po
těchto bojích dostala jednotka rozkaz k návratu do jiţního
Bavorska. Na naše území vstoupila v prostoru Tachovska
teprve 1. května 1945. Jednotky se soustředily v prostoru
Cheb. 4. května 1945 byl vydán rozkaz k dalšímu postupu na
Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Jednotky 97. pěší divize
rychle postupovaly na Tachov, který obsadily. 5. května
obsadily Plánsko a přiblíţily se k Mariánským Lázním. 303 pluk
97. pěší divize projel Mariánskými Lázněmi 6. května kolem 11
hodiny a postupoval ve směru Teplá. V prostoru Pístova
zaútočil na americké vojáky německý tank a transportér. Po
krátkém boji jednotka postupovala přes Milhostov, Ovesné
Kladruby a Mrázov do Teplé. Do Teplé přijela jednotka kolem
15 hodiny. Část jednotky postupovala směr Touţim ze dvou
stran. Americká armáda se dostala do německé palby ještě
v prostoru Branišova. Do Touţimi přijela americká armáda
7.května kolem 9 hodiny. Touţimí procházela demarkační
linie Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice.
Dne 7. května 2011 se na náměstí Jiřího z Poděbrad
uskutečnila oslava 66. výročí ukončení II. světové války.
V rámci rekonstrukce událostí bylo město Touţim vydáno bez
boje americké armádě. Projíţdějící německá jednotka byla
četnictvem odzbrojena a vzata americkými vojáky do zajetí.
V Infocentru byla výstava dobových dokumentů, Vyhláška o
odsunu němců, Osídlovací dekrety a mnoho dalších materiálů.
Účastníci obdrţeli propustky k překročení demarkační čáry a
potravinové lístky na gulášovou polévku, která byla vydávána
na náměstí.
Součástí programu oslav konce II. světové války v Touţimi
byla zajímavá výstava v Infocentru Touţim a dvě besedy
s pamětníkem květnových událostí v Touţimi, p. Rudolfem
Muzikou.
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Unikátní fotografie pořízená na konci května 1945 na polní
cestě z Touţimi do Sedla zachycuje kontrolní stanoviště US
Army na demarkační linii, v pozadí alej státní silnice na
Karlovy Vary. Americké vojáky navštěvovali zejména místní
děti, mezi něţ patřil i p. Rudolf Muzika (chlapec na snímku
vpravo), které zde za drobné sluţby získávali odměny např.
v podobě čokolády. Foto z archivu R. Muziky.

Jaroslav Hráský

Pranostiky našich předků
V ţivotě selském bylo od nepaměti důleţité sţíti se s přírodou. Sledování pranostik bylo pro zemědělný lid
vítaným poučením i zábavou. Pranostiky vznikly na základě dlouhodobého zkoumání přírodních jevů. E. J. Košetický
sepsal jiţ v roce 1690 výsledky svého pozorování přírodních jevů. Na základě těchto pozorování udílel také rady.
Alois Martin David O. Praem, nám jiţ dobře známý astronom, se rovněţ věnoval bádání v oblasti fenologie, tedy
závislosti rostlin na střídání ročních období a změnách počasí, a také oblasti zoofenologie, tedy závislosti ţivočichů
na střídání ročních období a změnách počasí. Takţe reálný základ pro vznik pranostik.
Nakladatelství Akademia vydalo Velký pranostikář Zd. Vašků, obsahující 3000 pranostik. Dále byla vydána kniha
Předpověď počasí, 2000 pranostik a pořekadel. Z těchto a dalších materiálů budou pro Touţimské noviny vybírány
pranostiky, aktuálně na kaţdý měsíc.

Červen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kdyţ máj vláhy nedá, tak se červen předá.
Netřeba Boha o déšť prositi; příjde hned, jak začneš kositi.
Hřmí-li kdyţ měsíc v Raku stojí, tu rolník velkých such se bojí.
Déšť na Ladislava sedm nedělí trvá.
Medardova kápě, čtyřicet dní kape.
Prší-li o Janu Křtiteli, nebo schyluje-li se k dešti, znamená to deštivé ţně
Déšť o Letnicích, slunce na Boţí tělo.
O Janu-li kukačka kuká, pěkný čas sobě vykuká.
Červnové večerní hřmění, ryb a raků nadělení.
Není-li svatojánské mušky do svatého Jana viděti, budeme v chladu a dešti doma seděti.
V červnu rolník ví, jaké asi bude posvícení, zda bohaté či chudé.
Jaro přízeň, léto trýzeň.
O sv. Nobertu chladno je k čertu.
Na sv. Aloise poseč louku, neboj se!
Jaroslav Hráský

Pravidelný servis klimatizace šetři zdraví Vaše i Vašeho vozu!!!
Pravidelná údrţba klimatizace Vašeho vozu je nutností,
na kterou nesmíte zapomínat!!!
Dále provádíme:
DIAGNOSTIKA
PNEUSERVIS
PŘÍPRAVA NA STK
VÝMĚNA ČELNÍCH SKEL
SERVIS KLIMATIZACE
SERVISNÍ PROHLÍDKY
KOOPERATIVA – HAVARIJNÍ A ZÁKONNÉ
POJIŠTĚNÍ
15
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MATEŘINKA 2011
6. a 7. května 2011 - celostátní finále
SPORTOVNÍ CENTRUM NYMBURK
V nymburském Sportovním centru se po roce sešly děti
z mateřinek z celé České republiky, aby se veřejnosti představily
v nejpestřejších
pódiových
vystoupeních
a
aby
svojí
bezprostředností, veselostí, elánem a láskou dostali dospělé uţ po
šestnácté do kolen.
Nadační fond Mateřinka vybral 26 souborů mateřských škol
s nejoriginálnějšími programy. K naší velké radosti mezi nimi
nechyběly děti z touţimské MŠ Sluníčko se svým tanečním
vystoupením „Den v pizzerii“. Připravily se mimořádně. Však se
také do Nymburka těšily!
Neodradila a neunavila je ani dlouhá tříhodinová jízda
autobusem, ani brzké vstávání.
Celé dopoledne probíhal bohatý doprovodný program. Děti se
zúčastnily koncertu Lídy Helligerové, která zpívá s dámskou
country skupinou Schovanky a výtvarné výstavy Znojemské
Mateřinky. Po vydatném obědě si vyzkoušely jak se dělá
časopis pro děti ve výtvarné dílničce ilustrátorky Edity Plickové.
A pak uţ šlo do tuhého. Moderátor celého programu Jan
Kovařík připomněl zcela zaplněnému hledišti, ţe děti
z Mateřské školy Sluníčko v Touţimi reprezentují své město i
Karlovarský kraj v Nymburku jiţ po sedmé. Stálo to opravdu za
to! Děti si odnesly z Nymburka neopakovatelné záţitky.
Vţdyť taková skvělá reprezentace našeho malého města daleko
za hranicemi Karlovarského kraje není určitě zanedbatelná.
Těšíme se na další setkání na Mateřince.

Naše upřímné poděkování patří všem rodičům za obětavou podporu i finanční pomoc na pořízení
kostýmů a pizz, paní Černické za krabice a především paní Evě Hosnedlové, Ludmile Brychtové, panu
Jiřímu Šulcovi a Bohuslavu Strakovi, panu Miketovi za odvoz dětí do Bochova na autobus a zpátky.
Vl.Hazmuková, ředitelka MŠ Sluníčko

MC Donald´s CUP 2010/2011
Mladší ţáci (fotbalisté) opět postoupili do finále.
Ţáci 1. – 3. tříd v oblastním kole, které probíhalo v Bochově 5.5.2011, také obsadili 1. místo a tím postoupili do
okresního kola konaného 10.5.2011 v Ostrově. Výhrou šesti zápasů a dvěma remízami postoupili z 1. místa do
finále, které se bude konat 30.5.2011 v Karlových Varech.
Přejeme těmto malým fotbalistům hodně sportovního štěstíčka a děkujeme jim za skvělou reprezentaci naší školy.
Sestava:
ze 2.A: Ertl Radek, Mora David, Šašek František, ze 2.B: Grulich Daniel, Přenosil Vojtěch,
ze 3.A: Jeţek Vojtěch, Skala Martin, ze 3.B: Nováček Jindřich, Vacín Jan, Svoboda Radek
Vedoucí muţstva: Jaroslava Bublová
16
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McDonald´s CUP 2010/2011

Ţáci ZŠ Touţim opět neporazitelní !!!
Ţáci Základní školy Touţim se i v letošním školním roce 2010/2011 zúčastnili fotbalového turnaje McDonald´s
CUPu. Naši malí fotbalisté stejně jako minulý školní rok obsadili suverénně dvě 1. místa jak v oblastním, tak
v okresním kole.
První oblastní kolo tohoto turnaje se uskutečnilo dne 6.5.2011 v Bochově.
Turnaje se zúčastnili ţáci 4. a 5. tříd ZŠ z Touţimi, Bochova, Teplé a Bečova.
Sestava: ŠULC Lukáš, ŠULC Pavel, ŠIMEK Dominik, BURDA Filip, MORAVEC Tomáš, JANOUŠEK Patrik, HÁZA
František, KOLENA Robert, HASENÖHRL Stanislav a brankář STRAKA Matěj. Vedoucí muţstva paní učitelka
BURDOVÁ Alena.
Ve fotbalovém klání se Základní školou Teplá vstřelili 7 branek a ani jednu neinkasovali. Střelci: Šulc Lukáš se trefil
3x, Janoušek Patrik 2x, Háza František 1x a Šulc Pavel 1x. Další zápas jsme sehráli se Základní školou Bochov
s výsledkem 5:0. Jediným střelcem všech 5 branek byl Šulc Pavel. V posledním zápase jsme vstřelili 9 branek a
opět ani jednu nedostali. Mezi střelce se svými zářezy zapsali: Šimek Dominik 4 góly, Šulc Pavel 2 góly, Šulc Lukáš
1 gól, Moravec Tomáš 1 gól a Janoušek Patrik také 1 gól. Konečné skóre po všech třech zápasech 21 : 0.
Vítězové ze Základní školy Touţim postoupili do okresního kola, které se konalo dne 11.5.2011 v Ostrově. Na
okresní kolo jsme odjíţděli s odhodláním vyhrát, ale i s obavami, jestli to i letos vyjde. Hráli jsme celkem 5 zápasů
s krásným skóre 25 : 0. V naší brance se opět nezahnízdil ţádný gól.
První zápas jsme sehráli se Základní školou Karlovy Vary Konečná s výsledkem 6 : 0. Branky si na své konto
připsali: Šulc Pavel 2 góly, Šulc Lukáš 2 góly, Burda Filip 1 gól a Kolena Robert téţ 1 gól. A hned jsme naskočili do
dalšího zápasu proti Základní škole Ostrov Masarykova s výsledkem opět 6 : 0. A tady jsou naši střelci: Burda Filip
2, Moravec Tomáš 2, Kolena Robert 1 a Šulc Pavel také 1 gól. Dalším naším soupeřem byla Základní škola
Dukelských hrdinů Karlovy Vary kde jsme vstřelili 2 branky, o branky se podělili Šulc Pavel a Janoušek Patrik. Opět
jsme neinkasovali ţádný gól. Čekali nás poslední dva zápasy a my věděli, ţe alespoň jeden musíme zvládnout na
jedničku, abychom měli jistý postup do finále v Karlových Varech, které se bude konat 30.5.2011. V prvním zápase
jsme změřili své síly se Základní školou Dalovice a opět zazářili. Výsledné skóre 6 : 0 mluví za vše. Po dvou
brankách vstřelili Šulc Pavel a Burda Filip, po jedné potom přidali Šimek Dominik a Janoušek Patrik. Postup jsme
měli v kapse, ale i do posledního zápasu jsme se vrhli s odhodláním vyhrát a postoupit do krajského finále
z prvního místa. Naším soupeřem byla Základní škola J.V.Myslbeka Karlovy Vary. A i tato poslední jízda byla spanilá
s výsledkem 5 : 0. Po dvou gólech vstřelili Šulc Lukáš a Šulc Pavel jeden ještě přidal Moravec Tomáš. Věříme, ţe
jsme si nevystříleli všechen střelný prach a dost nám ho ještě zbylo na finále v Karlových Varech. Vítězství zde by
nás poslalo na celostátní klání do Olomouce. Nebudeme však předbíhat, ale věřit, ţe nás neopustí fotbalové
štěstíčko a bude nám to dobře kopat.
Nesmíme opomenout poděkovat našim třem asistentům, panu Šulcovi Pavlovi, Šimkovi Zdenkovi a Šulcovi Jirkovi. I
kdyţ největším naším poděkováním pro ně bylo to, ţe jsme hráli tak, jak jsme hráli a dostali se do finále.
Co napsat závěrem:

„Vy jste nás povzbuzovali a my pro vás vyhráli !!!“
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Český západ otevřel nové prostory textilní a keramické dílny
Karlovarský kraj / Touţim – Dobrá Voda
Občanské sdruţení Český západ otevřelo tento týden nové prostory vlastní textilní
a keramické dílny v Dobré Vodě u Touţimi. Sdruţení působí v sociálně vyloučených
lokalitách na Touţimsku a Tepelsku a ve svých dílnách zaměstnává ţeny z těchto lokalit.
Slavnostní otevření proběhlo v úterý 3. května a zúčastnilo se ho téměř 50 hostů z obce i
okolí.
„Účastníci slavnostního otevření si
prohlédli prostory dílen, seznámili se
s plány do budoucna i sortimentem
dílen. Na závěr je čekalo vystoupení
tanečníků z Dobré Vody, které zatančili
romské, latinsko-americké i břišní
tance,“ popisuje průběh slavnostního
otevření dílen jejich vedoucí Kamila
Součková. „Potěšila nás i účast zastupitele města Touţim pana
Schierla, který dílnám a jejich pracovníkům popřál mnoho
úspěchu. Naše velké poděkování patří bratrům trapistům
z Nového Dvora za nabídku nových prostor a firmě Bolid-M za
jejich rekonstrukci,“ doplňuje Kamila Součková.
Předtím neţ sdruţení koncem roku 2010 získalo od bratří trapistů do pronájmu bývalou hájenku, fungovala textilní
dílna přímo v sídle Českého západu a pracovaly v ní jedna aţ tři ţeny z Dobré Vody a okolí. Nyní v textilní dílně
pracuje nově pět a v keramické dílně tři ţeny. Textilní dílna jiţ od roku 2003 šije látkové tašky, kapsáře, zástěry
nebo prostírání. V poslední době přibyly také pytlíky na pečivo či chňapky a další rozšíření sortimentu se ještě
chystá. Výrobky se prodávají na internetu, ve vlastním dobročinném obchodě BUŤI ve Veleslavínově ulici 7 v Plzni a
v dalších kamenných obchodech například v Praze, Brně či Příbrami. „Textilní dílna si postupně buduje své jméno a
má za sebou šití větších zakázek například pro Magistrát města Plzně, magazín ONA DNES či Univerzitu Karlovu.
Dílnu jiţ dříve navštívila socioloţka Jiřina Šiklová, plzeňský biskup František Radkovský či pořad Rady ptáka
Loskutáka,“ vyjmenovává významné zákazníky a hosty vedoucí dílny Kamila Součková. „V nových prostorách
začneme tkát opět i bavlněné koberce a nové zázemí zde nyní má také keramická dílna, která dosud sídlila
provizorně v maringotce vedle sídla sdruţení,“ doplňuje Kamila Součková.
Jednou z činností Českého západu je poradenství při zaměstnávání a výrazné sníţení nezaměstnanosti je jedním
z hlavních úspěchů sdruţení. V roce 2002 byla v místní sociálně vyloučené lokalitě téměř 100 % nezaměstnanost,
kterou se podařilo postupně sníţit aţ na současných 30 % v období sezóny. V březnu do programu veřejně
prospěšných prací (VPP), který Český západ zajišťuje ve spolupráci s Úřadem práce, nastoupilo 12 lidí. Cílem
programu VPP je podpora zaměstnanosti osob, které si špatně hledají práci například z důvodu nízké kvalifikace či
dlouhodobé nezaměstnanosti.
Český západ působí na Touţimsku a Tepelsku od roku
2002. V sociálně vyloučených lokalitách nabízí sociální
sluţby, vzdělávání, poradenství při zaměstnávání a
právní poradenství, volnočasové programy a další.
Bliţší informace o činnosti Českého západu se můţete
dozvědět na internetových stránkách www.ceskyzapad.cz nebo v našem dobročinném obchodě BUŤI ve
Veleslavínově ul. 7 v Plzni. Cílem Českého západu je
vytvářet podmínky pro zkvalitnění ţivota obyvatel
Dobré Vody a okolí na Touţimsku a Tepelsku skrze
zásadní změnu v nich samých, v komunitě jako celku a
v pohledu majoritní společnosti. Principem práce
Českého západu jiţ od roku 2002 je, ţe nedělá práci za
druhé, ale snaţí se o podporu samotných členů
komunity takovým způsobem, aby naopak dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami a postupně
uměli brát své ţivoty do vlastních rukou. Práce Českého západu byla 1. prosince 2009 oceněna cenou Gypsy Spirit.
Více informací:

Mgr. Eva Haunerová – tisková mluvčí, Český západ o.s.
tel.: 602 663 513, 603 772 309, e-mail: eva.haunerova(zavináč)cesky-zapad.cz
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Z činnosti podniků, které jsou v Touţimi a reprezentují nejen město,
ale i Karlovarský kraj
STROM Praha a.s. – středisko Touţim
Společnost STROM Praha a.s., se sídlem v Praze – Vinoři se za 20 let své činnosti zapsala do povědomí zemědělců
v ČR jakoţto dodavatel vysoce kvalitní, spolehlivé zemědělské techniky. Nabízí zemědělským podnikům všech
velikostí a zaměření pokrokovou zemědělskou techniku, odpovídající nejrůznějším podmínkám hospodaření. Hned
od svých počátků v roce 1991 začala firma STROM budovat prodejní a servisní síť a v polovině roku 1993 rozšířila
svou nabídku o výrobky největšího světového výrobce zemědělské techniky – John Deere, které jsou dnes hlavní
obchodní náplní firmy STROM Praha, a.s.
Významným mezníkem byl rok 1996, kdy po důkladné analýze tuzemského trhu se rozhodla firma John Deere
pověřit výhradním distributorem celého sortimentu svých výrobků v oblasti zemědělské, zahradní a komunální
techniky v České republice firmu STROM. Nosnými výrobky John Deere na českém trhu jsou především traktory,
sklízecí mlátičky, stroje na sklizeň pícnin, sběrací listy, nakladače, postřikovače, zahradní a komunální technika a
lesnická technika.
Pobočka firmy v Touţimi se mapuje od roku 2001, kde je zajišťován prodej a servis strojů John Deere. Od roku
2006 se pak středisko rozšiřuje o pracoviště v Úněšově, kde je mimo jiţ uvedenou činnost provozován pneuservis
osobních a nákladních vozů, zemědělských a lesnických strojů a ostatní techniky. Přidruţenou činností v Touţimi je
dále prodej potřeb pro zemědělce, technických plynů Linde Technoplyn, prodej agregátů ke strojům a
automobilům, servis autoklimatizací, výroba tlakových-hydraulických hadic a prodej reklamních předmětů, oděvů a
hraček John Deere.
Provoz střediska v Touţimi a Úněšově zajišťuje v současné době 14 zaměstnanců, vedoucím je Miroslav Ondříček.
Území, které se ze středisek zajišťuje, jsou okresy Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Plzeň sever a Tachov. Servisně
pečuje středisko o přibliţně 200 strojů (traktory, kombajny). Pobočkou je rovněţ pravidelně prováděn ,,Den
otevřených dveří‘‘ a zajišťována prezentace firmy na regionálních akcí typu traktoriád, výstav, jarmarků apod.
K návštěvě jsou samozřejmě všichni zváni!

TJ SOKOL – odbor rekreačního sportu
Odbor rekreačního sportu zahrnuje ţeny/muţi neradi cvičí, aby udělali něco pro své zdraví/, které chtějí něco
udělat pro své zdraví a také pro svoji kondici a lepší a přitaţlivější postavu. Cvičení je rozděleno na 3 kategorie –
děti, mladší ţeny a zdravotní tělesnou výchovu /ţeny dříve narozené/.
Cvičitelka p. Vlaďka Moravcová se věnuje mladší kategorii ţen a od letošního roku také dětem.
Kategorii nejmladších tvoří děti většinou ještě předškolního věku a nejniţších tříd. Toto cvičení je prováděno
hravou formou a děti velice baví. Zaměřují se na cvičení v tělocvičně /ve sportovní hale/ a je-li pěkné počasí věnují
se i cyklistice na dětských kolech. Ve cvičení je asi 20 dětí. Cvičení mají kaţdé úterý od 17,00 do 18,00 hodin.
Cvičení mladších ţen se uskutečňuje ve sportovní hale a to 2x týdně – v pondělí 20,00 – 21,30 hod. a ve čtvrtek
18,30 – 20,00 hodin. Ţeny cvičí jednak při hudbě /aerobik/ a také s různými pomůckami – míče, gumy apod. Cvičí
rády, protoţe to dělají pro sebe a schází se 15 aţ 20 ţen /podle toho jak se mohou z domova uvolnit/. Cvičí pod
dohledem školené a velmi zodpovědné cvičitelky.
Zdravotní tělesná výchova – cvičitelkou je p. Alena Vachulková, která je také školená a zodpovědná a ţeny cvičí
v tělocvičně SOU 1x týdně a 1x za měsíc ve sportovní hale. Na cvičení se schází také 15 aţ 20 ţen, které se rády
protáhnou a také tím sejdou se svými vrstevnicemi. Cvičení je v pomalejším tempu a ţeny baví. Cvičení je
pravidelně v tělocvičně SOU v pondělí od 16,00 do 17,00 hod. a ve sportovní hale jedenkrát za měsíc vţdy ve
středu také od 16,00 do 17,00 hod. a je to cvičení s míči. I kdyţ cvičí dostatek ţen /téţ v různých jiných
skupinkách/ těšíme se v rámci rekreačního odboru i na nové zájemkyně.
Provoz ve sportovním areálu ,,Koupaliště,, začíná v letošním roce 1. června 2011.
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Jak v Touţimi triumfovala leţ a nenávist (soukromé vyjádření pro TN 4/2011)
Váţení čtenáři, následující řádky jsou reakcí na pokračující šíření pomluv a lţí, které se týkají jak nového
vedení města, tak i mé osoby a také občanského sdruţení Pod střechou, jehoţ jsem předsedou. V minulosti nebylo
moţné na tyto útoky odpovídajícím způsobem reagovat, neboť v místním tisku byla uplatňována cenzura.
To, ţe touţimské náměstí je stále v tom stavu, v jakém je, není rozhodně z vůle a z viny mojí nebo našeho
sdruţení, jak po Touţimi někdo stále šíří. Naopak, jiţ od roku 1992 usiluji o to, aby bylo náměstí regenerováno a
stalo se reprezentativním a funkčním centrem města. Tuto myšlenku se podařilo u vedení města prosadit aţ v roce
2007, téţ díky činnosti komise pro kulturu, památky a cestovní ruch, v níţ jsem tehdy působil. Následně byla
zahájena příprava této akce, ale bez toho aniţ by bylo moţné se vyjádřit k zadání, ač jsme o to já osobně i komise
usilovali. Na základě zadání pak vznikla příslušná studie a projektová dokumentace, k níţ jiţ sice bylo moţné
vyjádřit názor, ale bez dalšího vlivu na základní koncepci projektu. Záměr měl řadu nedostatků, jak z hlediska
celkové koncepce, ochrany památek, tak i funkce a ekonomiky, na které bylo vedení města i projektant upozorněni,
ale bez patřičné odezvy. Vůle k jednání a dialogu zde prostě nebyla. V poukazování na některé nedostatky jsme
proto pokračovali standardním a plně legitimním způsobem v příslušném správním řízení. Je třeba zdůraznit, ţe i
bez naší účasti v tomto řízení by stejně došlo k negativnímu stanovisku správního orgánu, neboť projekt měl
zásadní vady. Argumentace, ţe jsme prosadili zamítavé stanovisko a ţe následně odvolací orgán naše vyjádření
odmítl, je lţivá. Podstatou odvolacího řízení totiţ bylo to, ţe původní zamítavý verdikt prvoinstančního orgánu
z 5.1.2008 byl odvolacím orgánem změněn 7.1.2009 v povolující, ovšem s podmínkou respektování stanovených
poţadavků, mezi nimiţ byly i naše zásadní připomínky z předchozího řízení. Vedení města mělo od 5.1.2008 do
termínu podání první dotační výzvy 20.6.2008 půl roku na vyřešení problému, ale nic nekonalo, navíc ţádost o
stavební povolení podalo aţ 30.5.2008, a to ještě neúplnou, doplnilo ji aţ 30.7., tedy evidentně po termínu první
dotační výzvy, navíc tvrdilo, ţe její termín byl jiţ v lednu 2008. Vina se pohodlně a účelově shodila na někoho
jiného. Rovněţ není pravdou, ţe kvůli nám bude obnova náměstí draţší, kdyţ se původní rozpočet vyhoupl
z původních cca 27 na nynějších 67.774.187,80 korun. Naopak, naším cílem bylo sníţení původních nákladů, a to
např. maximálním moţným vyuţitím původní historické dlaţby, která se nachází pod nynějším asfaltovým povrchem
po celém náměstí a v přilehlých ulicích, a tím výrazně sníţit náklady na realizaci a šetřit tak rozpočet města i další
veřejné dotační zdroje, zvýšit šanci na přidělení dotace. Vzhledem k tomu, ţe projekt měl a stále má být financován
z dotačních titulů EU, nelze vyloučit, stejně jako u mnoha jiných staveb (viz třeba naše dálnice), ţe je upraven tak,
aby si na stavbě vydělaly realizační firmy. Poloţil si někdo z vás otázku, co bude, pokud město nezíská v dohledné
době ţádnou dotaci? Budeme schopni sami (s ročním rozpočtem cca 43 mil. korun bez investičních dotací)
z vlastních zdrojů (s přebytkem hospodaření z minulých let ve výši cca 18 mil. Kč) realizovat stavbu za oněch 67
milionů korun, kdyţ jsou problémy se školou, vodovody, chodníky, zámkem, pivovarem atd.? Zůstane snad náměstí
věčným tankodromem?
Tehdejší vedení města však toto vše zamlčelo, vlastní neschopnost korektně jednat s druhými a výsledek
správních řízení účelově obrátilo proti mé osobě, sdruţení a vůči všem ostatním, kteří si dovolili vyjádřit a
prosazovat vlastní názor nebo veřejný zájem. K tomu zneuţilo místní tisk, v němţ demokratickou většinou prosadilo
cenzuru informací, a tím zcela nedemokraticky zamezilo vyjádření názoru druhé strany.
Cílem této dlouhodobé kampaně, vedené otevřeně, jak v místním tisku a na jednáních zastupitelstva, tak
skrytě mezi lidmi, šířením lţí, polopravd a stupidní demagogie, bylo v očích veřejnosti poškodit nejen mou osobu,
ale i činnost výše uvedené organizace, která vykonává ve zdejším regionu velmi zásluţnou a úspěšnou neziskovou
činnost v oblasti záchrany, obnovy a propagace kulturního a historického dědictví města i regionu. Za pomluvami
stojí uraţená ješitnost a zášť těch, kteří nedokázali unést oprávněnou kritiku a pevný a nekompromisní postoj při
prosazování práva a demokratických principů v samosprávě proti jejich zvůli a aroganci moci, zášť proti aktivnímu
přístupu k věcem veřejným.
Aktéři této kampaně umě vyuţili principů Goebelsovy propagandistické školy, tedy kombinaci totalitní
kontroly médií, neznalosti a neinformovanosti veřejnosti a opakování lţí. Touţimská veřejnost, která se o dění
v obci příliš nezajímá, takţe nezná všechny skutečnosti a souvislosti, a byla navíc ještě dlouhodobě „masírována“
jednostrannými informacemi šířenými veřejně i neveřejně tehdejším vedením města a jeho příznivci, tomuto tlaku
pochopitelně nutně podlehla, coţ se nakonec projevilo jak v osobní, tak i v politické rovině, na výsledcích
komunálních voleb. Aktéři této kampaně v ní pokračují i nyní, kdy byli demokraticky zbaveni své moci, patrně, aby
si nyní zhojili své neukojené ambice po moci.
Přeji si, abychom při hodnocení svého okolí byli obezřetní, nevěřili hospodským povídačkám a informacím
kterékoliv strany typu „jedna paní povídala“, informace si ověřovali na základě dostupných faktů. Předpokládám, ţe
i v Touţimi platí zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, funguje internet, konají se veřejná
jednání zastupitelstva a pracují výbory a komise samosprávy, a není tedy problém dostat se k patřičným zdrojům a
dopátrat se pravdy. Naším cílem je aktivní občan, který se zajímá o dění v obci a podílí se na správě věcí veřejných.
Jsem realista, ţijeme v ČR a v Touţimi 21. století, tak tedy ať alespoň občas i v Touţimi zvítězí pravda nad
lţí a nenávistí.
Jiří Schierl, občan a člen zastupitelstva města Touţimi, předseda Pod střechou, občanské sdruţení
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Pálení čarodějnice a výlet do Kobylé na Babiččin dvoreček

Jako kaţdý rok se v obci Třebouň stavěla májka a
upalovala se čarodějnice, o týden později jsme
uspořádali pro děti výlet autobusem do Kobylé na
Babiččin dvoreček, kde se dětem moc líbilo i počasí
nám přálo. Za tento výlet bychom rádi poděkovali
městu Touţim za finanční dotaci na dopravu.
Osadní výbor Třebouň

Nález
V knihovně v Touţimi si před několika týdny roztrţitý
návštěvník zapomněl brýle včetně pouzdra (viz fotografie).
Majitel si je můţe v knihovně vyzvednout.
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Zachráněná labuť

Labuť, ozdoba kaţdé vodní plochy, chráněný volně ţijící ţivočich. O labutích se píší romantické povídky a básně,
jsou symbolem nerozlučného partnerství. Jednu z nich se povedla HSZ Touţim zachránit. Dne 5.4.2011 bratři
Matouškové z Kosmové oznámili na MěÚ Touţim výskyt labutě v chatové oblasti obce LUHOV u Touţimi. Vzlétnout
z tak malého zahradního prostotu na vodní plochu pro ni bylo takřka nemoţné, proto se svého ujali přivolaní
profesionální hasiči z Touţimi a labuť šetrně přemístili k místnímu rybníku. Děkujeme.
K.Michalová–MěÚ Touţim OŢP
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