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Pátek 19.6.2009
19:00 - Beat Club 68-beatová kapela
20:00 - Šárka Vaňková – finalistka 1.řady Superstar
21:30 - lampiónový průvod – sraz na náměstí
22:15 - ohňostroj na náměstí
Sobota 20.6. 2009
Celou dobu provází moderátor a představuje jednotlivá vystoupení
10:00 - slavnostní zahájení – starosta města
10:15 - vystoupení dětí – MŠ Touţim
10:30 - Rekruti – šermířské vystoupení
11:00 - vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Touţim
11:00 - kostel – mše svatá v německém jazyce
11:30 - loutková pohádka – Pletené pohádky I. část
12:30 - DSM –taneční kapela
13:30 - Rekruti – šermířské vystoupení
14:00 - loutková pohádka – Pletené pohádky II. část
14:30 - Vystoupení ţáků ZUŠ
15:00 15:45 16:00 16:45 17:30 -

Dechový orchestr ZUŠ
Ţonglér Filip
THE BACKWARDS – Beatles revival
Rekruti – šermířské vystoupení
Jiří Krampol v pořadu –
Ani Krampol není dokonalý
18:15 - ţonglér Filip s talíři
18:45 - Country kapela- Bodlo z Chodova
20:30 - Kleopatra – průřez muzikálem
21:00 - DSM – taneční kapela
22:00 - Rekruti - šermířská ohnivá show
V sobotu po celý den jarmark, prodejní stánky i s občerstvením, atrakce pro děti.
Výstava fotografií „ Historická Touţim „.
Neděle 21.6.2009
10:30 – kostel – Musica Dolce Vita
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KARNEVAL
Kaţdý rok se těší naše děti na únor. Proč?
Protoţe bude karneval.
I letos se dočkaly. Výjimečně aţ v březnu, ale
přece. V úterý 10. března jim rodiče ze SRPDŠ
v MŠ Sluníčko připravili určitě ten nejveselejší
den v roce.
Uţ od rána se mateřskou školou linula vůně
pečených koblíţků, které paní kuchařky s
panem kuchařem pro tuto příleţitost upekli.
Děti malovaly masky a vyráběly dekorace pro
výzdobu sokolovny téměř celý týden.
Ani maminky to neměly lehké při
vymýšlení, šití a výrobě nejrozmanitějších
masek pro své ratolesti. Odpoledne v 16:30

hodin se začalo schylovat k tomu pravému
maškarnímu reji. Do sokolovny proudily davy
pohádkových bytostí, klaunů, zvířátek, ale také
novodobých Spidermanů a Batmanů. Při
úvodním přivítání u vstupu čekalo na kaţdého
překvapení – něco na zub a pro potěšení
v podobě balíčku plného sladkostí. Našel se i
stánek s kobliţkami a osvěţujícím nápojem
z firmy Hollandia Krásné Údolí. Diskţokej a
moderátor Šimon Pečenka z divadla „ Vetři“
zanedlouho roztancoval celou sokolovnu.
Dětské hity se rozléhaly ze všech stran. Děti se
bavily v nejrůznějších soutěţích za asistence tří
šašků – dospěláků z řad maminek, skotačením
a rozpustilými tanci. Na závěr nechyběla velká
promenáda masek.
Byli jsme všichni rádi, ţe se vše podařilo a
bylo veselo.

Ti, kdo si zaslouţí poděkování a pochvalu za finanční zajištění karnevalu:
Lékárna Bochov – Pharm. Dr. E. Kantor
OK STS Touţim
SUPRA Jelínek Touţim
SAPE Touţim
OZP Touţim
TOPINSTAL – Petr Nováček
MĚSTO TOUŢIM

KAREL HOLOUBEK Trade group a.s.
Sdruţení ČESKÝ ZÁPAD,o.s.
Hollandia Krásné Údolí
Večerka Drbal
FRAPE FOODS
JEDNOTA Touţim
A.P.S.A.

Za Mateřskou školu Sluníčko – Hazmuková V. – ředitelka
Nabízím výuku anglického jazyka
V případě zájmu kontaktujte :
Christopher Lean
Tel. 721 602 696
Radka Lean
Tel. 728 863 560

cdm.lean@gmail.com
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„Zimo, zimo táhni pryč, nebo na tě vezmu bič!!!“
VYNÁŠENÍ MORENY – MŠ Sluníčko, Touţim
V sobotu 21.3.2009 byl první jarní den. Navíc se blíţily
Velikonoce a my všichni víme, ţe Velikonoce jsou svátky jara.
Abychom jaro hezky přivítali a vlezlou zimu uţ konečně vyhnali,
vyrobili jsme v mateřské škole „Morenu“. Morena je stařena,
vládkyně nevlídné zimy, bohyně smrti a tmy. Má však dvojče,
sestru „Vesnu“. Vesna je svěţí a křehká kráska, která přináší jaro.
Je to bohyně jara. Proto, abychom se dlouhé zimy zbavili, jsme
Morenu zapálili a poslali jí po naší řece Střele pryč, na její dlouhou
cestu daleko od nás. Spolu s Morenou zmizí nejen zima, ale také
zlé síly a nemoci. Společně jsme si pak zazpívali na oslavu jara
písničky a recitovali básně.

„ Smrt chodí po vsi,
má velké fousy,
uţ nemůţe
musíme ji nositi.
Od města k městu
nesem nevěstu,
jestli nám nic nedáte,
tak vám ji tu necháme!“

„ Přišlo jaro do vsi,
kde jsi, zimo, kde jsi?“
Byla zima mezi náma,
ale uţ je za horama,
hu, hu, hu,
jaro uţ je tu!!!“

Lucie Dvořáková – studentka pedagogické fakulty ZČU v Plzni

Mateřinka 2009
Tradiční
regionální
setkání
nejmenších
tanečníků,
herců,
recitátorů,
zpěváků
a
malířů
z mateřských škol se letos konalo
ve středu 25.března v Sokolově.
Naše Mateřská škola Sluníčko
nechyběla ani letos. Paní učitelky
Jana Šikýřová
a Vlaďka Vlková
nelitovaly času a energie při
náročném nacvičování a odvedly
s dětmi kus poctivé práce.
Rozhodně se se svými malými
tanečnicemi z Aerobiku mezi 17
soubory z Karlovarského regionu
neztratily. Za své působivé taneční
vystoupení
v kostýmech
sněhuláček
při
rozverném
„vymetání zimy“ sklidily velký
potlesk a obdiv publika.
Děvčata z Aerobiku reprezentovaly skvěle nejen naši školku, ale hlavně i naše město. Drţme jim
tedy palce, ať se dostanou mezi nejlepší soubory do celostátního finále, které se bude konat 8. a
9. května v Nymburce.
Hazmuková V.
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1. červen 2009 - Sportovní den se ZŠ Touţim
Den začal v 8 hodin, kdy se sportovci a učitelé sešli u kabinetu TV. Poté jsme šli na hřiště a začalo se
naplno sportovat. Soutěţilo se v lehkoatletickém čtyřboji. Byly vytvořeny i dva nové rekordy školy. První
rekord vytvořila děvčata ze 6. a 7. ročníku ve skoku dalekém.V kategorii 8. a 9. ročníků děvčata ve vrhu koulí.
Disciplíny byly různé. Běhalo se na vzdálenosti 60, 100, 1000 a 1500 metrů, dále se soutěţilo v hodu míčkem,
ve vrhu koulí a skoku dalekém. Ve všech disciplínách soutěţilo 22 ţáků od 6. aţ po 9.ročníky.
Počasí nám přálo, nebylo přílišné horko, ale nebyla ani zima. Pro ostatní ţáky 6.- 9. ročníků byly
připraveny také zajímavé programy. Na hřišti u Sokolovny byly připraveny soutěţe, kde pomáhali ţáci 9.třídy.
Kdyţ třídy dosoutěţily u Sokolovny, šly na předem stanovené trasy. Část 6. třídy šla na Hájenku,7.třídy šly na
Krásný Hrad a 8. třídy do Polikna. Všichni měli připraveny úkoly, které musely v dané lokalitě splnit.
Zpracovaly také připomínky občanů, kteří tam ţijí. Část prvního stupně jela na výlet a pro ostatní připravila
9.A soutěţe na Hájence. Vše proběhlo tak jak mělo a jsme rádi, ţe se všichni dobře bavili.
Za realizační tým Šárka Kotačková a Renata Pohanková

I odpoledne 1. června 2009 na náměstí proběhl DĚTSKÝ DEN - SNĚHULÁKOVSKÁ SHOW ÚSMĚVŮ
– vystoupil Fešák Píno,soutěţilo se i tančilo ....

Město začalo s opravou komunikací
Na základě dotačního titulu LEADER se začalo s opravami komunikací v Touţimi a v přilehlých obcích

Cesta ke
Karasáku.

Krásný Hrad

Karlovarská
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Po stopách Johanna Wolfganga Goetha

Touţimská
základní
škola
uţ
dlouho
spolupracuje se dvěma školami v Německu – s
Goetheschule Breitenbrunn /Sasko/ a Grund und
Mittelschule Nattheim / Bádensko-Würtenbersko/.
V kaţdém školním roce spolu připravujeme několik
projektů, ve kterých řešíme vţdy buď v Česku
nebo v Německu úkoly zaměřené na sport,
estetickou výchovu, divadlo, ekologii, historii,
typická jídla a jiné.
Letošní projektový týden jsme proţili na Komtese v
Bečově nad Teplou. 20 německých a 10
touţimských kluků a děvčat se vydalo „Po stopách
J. W. Goetha v západních Čechách“.
Navštívili jsme několik zajímavých míst, která jsou
v našem regionu spojena se jménem tohoto
významného německého básníka, spisovatele, ale i
vášnivého mineraloga.

V Muzeu J. W. Goetha v Mariánských Lázních jsme
viděli básníkovu pracovnu a sbírku minerálů. Prošli
jsme se po kolonádě, poslechli si fontánu a také
jsme si zaplavali v bazénu.
Na hradě v Lokti jsme si poslechli vyprávění o jeho
nenaplněné lásce k Ulrice. Báli jsme se v
podzemních mučírnách hradu.
Pan dr. Burachovič z Muzea v Karlových Varech
nás provedl po karlovarských kolonádách,
pramenech a dalších zajímavých místech, kde
básník často pobýval. Zhlédli jsme podzemí
karlovarského vřídla, ochutnali speciality a u
básníkova pomníku za Grandhotelem Pupp jsme se
na závěr vyfotografovali.
Projektový týden jsme samozřejmě doplnili
návštěvou jedné z nejvýznamnějších historických
památek – relikviáře sv. Maura v bečovském
zámku.
Velmi se nám líbila diskotéka, zápasy ve fotbálku a
v „páce“, poznali jsme spoustu kamarádů,
procvičili naši němčinu a angličtinu a těšíme se na
další setkání.
Tým touţimské školy tvořili ţáci: Jeannette
Květoňová, Brigita Plachá, Kristýna Zajíčková,
Lenka Molnárová, Kamila Osvaldová, Michal
Novák, Pavel Titíš, Jan Flender, Jan Potůček,
Václav Pavlík, „dravou zvěř hlídali“ M. Píbalová, J.
Váňová, J. Štolfa.
Celý projekt jsme zachytili v Kronice projektu a
vytvořili jsme počítačovou prezentaci.
Ţáci ZŠ Touţim

Sdělení občanům Třebouně
Na základě naprostého nezájmu občanů o službu veřejné telefonní stanice bude tato v první
polovině června 2009 demontována.
Toto sdělení nám bylo oznámeno p. Černým z O2 dne 18.5.2009, telefon 377143760
v případě dotazů, nebo na e-mailu vlastimil.cerny@o2.com.
Antonín Vrána – starosta města
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Zpráva o umístění čápa bílého na území západočeského regionu v roce 2008
(Stanislav Beneda a Karel Makoň )
V roce 2008 zahnízdilo v našem regionu
zahrnující Plzeňský a Karlovarský kraj. 70
čapích párů o 11 více neţ v roce 2007. Proti
stavu v roce 2004 je to rovněţ o 11 párů více.

začátkem dubna k nám dorazila silná tahová
vlna samců a samic, takţe k 10. dubnu jiţ bylo
obsazeno 37 hnízd (tj.j. 82 % ze 45 hnízd na
kterých byly přílety zaznamenány. Z toho bylo
29 hnízd obsazeno celým párem na 8 hnízdech
byly k tomuto datu jen první jedinci

V zimě 2007 – 2008 byl opět zaznamenán 1
přezimující jedinec u Ţichovic a druhý u
Horaţďovic, občas byli viděni spolu v údolí
Otavy mezi těmito dvěma lokalitami. Druhá
přezimující dvojice se pohybovala v údolí
Úslavy mezi obcemi Šťahlavy a Blovice. Šlo o
pár, který na jaře zahnízdil ve Spáleném Poříčí.

I na našem hnízdišti občas pobýval jeden čáp
pravděpodobně čapí samec, kterému druhý
čáp nepřiletěl asi v místě zimoviště, nebo
cestou návratu zahynul a tak nezahnízdil celý
pár, zůstal jedinec, který v srpnu 2008 odletěl
na zimoviště. Celkem z území západočeského
regionu v roce 2008 odletělo na zimoviště 169
mláďat, tedy o 43 více neţ v roce 2007.
Průměrný počet mláďat na 1 hnízdící pár (JZA)
byl 2,41, takţe podle výsledku hnízdění
v jednotlivých územních bývalých okresů je
uveden v následující tabulce.

Čápi k nám přiletěli značně brzy. První přílet
byl zaznamenán 26.2. v Bochově (KV) další 2
29.2. v Dolní Lukavici (PS) a Chebu. V druhé
březnové dekádě přiletěl první jedinec do
Touţimi a pár do Plané u M. Lázní (TC) na
hnízdo proti zámku. Koncem března a

Výsledky hnízdění čápa bílého v Západočeském kraji v roce 2008
Okres

H

HPa

HPm

HPo

%HPo

DO

16

12

11

1

CH

8

6

5

1

KV

PS
RO
SO
TC

6
21
16
3
8
5
1
15

2
17
13
1
4
2
1
12

2
14
10
1
4
2
1
12

Celkem

99

70

62

KT
PJ
PM

HO

JZG

JZa

JZm

VO

StD

Jt

8,3

4

33

2,75

3,00

1140

1,05

4

16,7

2

12

2,00

2,40

933

0,64

2
3
1
2
2
2

3,00
2,00
2.50
2,00
3,00
2,50
2,00
2,60

3,00
2,40
3,00
2,00
3,00
2,50
2,00
2,60

1628
1940
1080
125
1323
575
754
1378

0,12
0.87
1,20
0,80
0,30
0.35
0,13
0,87

2,41

2,72

10876

0,64

0
0

0,0
17,6
23.1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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11,4

3
3

Zkratky (mezinárodní symboly):
H
počet hnízd ke konci sezóny
HPa
počet všech hnízdících párů
HPm
počet párů, které vyvedly mláďata
%HPo procento párů, které nevyvedly mláďata
HE
počet hnízd obsazených lichým jedincem
HB
hnízda jen občas navštěvovaná

HE

1

HB

2
1
1

1

2

6
34
32
2
12
5
2
31

6

22

169

1

1

HO
JZG
JZa
JZm
O
StD
Jt

4
1

2
11

hnízda neobsazená
celkový počet vyvedených mláďat
průměrný počet mláďat na 1 hnízdící pár
průměrný počet mláďat na 1 pár s mláďaty
plocha okresu (kraje) v km2
počet hnízdících párů na 100 km2
počet uhynulých mláďat
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V posledních Touţimských
novinách jsem uváděl několik
vět k návratu našich čápů ze
zimoviště, první čáp se vrátil na
hnízdo jiţ 18.3. t.r. a byl jsem
plný očekávání, ţe přiletí druhý
čáp a stalo se tak aţ 30.4. kdy přistál na hnízdě.
V dalších dnech nastalo pojímání a snášení vajec.
V současné době oba čápi střídavě sedí na vejcích,
coţ trvá 33 – 34 dní neţ se narodí nová mláďata.
Oproti předešlým létům je sezení na vejcích dost
opoţděné a přihlédneme-li k tomu, ţe péče o
mláďata je 54 – 63 dní (t.j. dostatečné krmení a později procvičování křídel), proto aby byli schopni
na podzim odletět na zimoviště, bude zapotřebí velké úsilí obou dospělých čápů.
Jaroslav Řehák
člen České ornitologické společnosti
Výlet do Mariánských Lázní ...
V závěru měsíce května t. r. navštívili ţáci 8. tříd naší školy Střední hotelovou školu v Mariánských Lázních. V letošním
roce jsme akci spojili s prohlídkou města a samozřejmě jsme navštívili známou Zpívající fontánu. Ten den nám přálo
počasí, byl krásný letní den a to vše se odrazilo na celé akci.
V hotelové škole se nás ujal mgr. J. Babka, který ţáky provázel po celou dobu banketu slovem. V průběhu slavnostního
menu seznámil přítomné ţáky s moţností studia na zdejší škole, o případných barmanských a soliterských zkouškách,
které je moţné během studia na škole si udělat. V průběhu studijního období mají ţáci moţnost absolvování zahraniční
praxe a dále mohou pokračovat ve studiu vysoké školy se zaměřením na cestovní ruch a hotelnictví.
Akce se všem líbila, někteří ţáci projevili zájem o studium a na jejich zvídavé otázky jim mgr. J. Babka ochotně odpovídal.
Je dost moţné, ţe někteří z nich budou příští školní rok podávat přihlášku ke studiu na zdejší školu a my všichni jim
budeme drţet palce při správné volbě svého budoucího povolání.
ZŠ Touţim mgr. M. Píbalová, J. Váňová

SMS anketa pro Vás - každá SMS vyhrává !!!
Jak dlouho působí kosmetická firma AVON na českém trhu ? A – 5 let B – 18 let
Máte zájem o možnost nákupu této kosmetiky se slevou?
ANO –NE
Máte zájem seznámit se s výrobky AVON ?
ANO - NE
SMS odešlete na telefon 777 344 141 ve tvaru AVON (mezera)A nebo B(mezera)ANO nebo NE (mezera) ANO
nebo NE(mezera jméno, bydliště, věk
Na základě odeslané SMS Vás bude kontaktovat zástupce firmy AVON cosmetics.
Anketu pro Vás organizuje B.Klabanová – oblastní zástupce AVON cosmetics

Změna adresy úřadovny VZP v Touţimi:
Od 1. 6. 2009 se mění adresa úřadovny VZP v Touţimi.
Pracoviště bude přemístěno do Kostelní ul. č. 69, Touţim.
Provozní doba a telefonní spojení se nemění.
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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.c

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 !!!
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Jednání s Českých západem o.s. přineslo svůj úspěch aneb kritika zabírá

Jiţ v podzimních měsících se MěÚ Touţim – OŢP intenzivně zabýval černými skládkami v našich obcích a
konkrétně v obci Dobrá Voda. Za tímto účelem v prosinci 2008 OŢP vyzval k jednání Český západ o.s.
Dobrá Voda, téma jednání - úklid skládky různorodého odpadu.
V minulém čísle Touţimských novin zveřejnil MěÚ Touţim – OŢP článek „ Skládky v Dobré Vodě “
s otázkou, proč mezi priority Českého západu o.s. nepatří ţivotní prostředí? S tím, ţe rozpočet města
Touţim nelze neustále zatěţovat finančními prostředky na úklid skládek různorodého odpadu v obci.
Český západ o.s. a občané v Dobré Vodě ve spolupráci s TSM Touţim v rámci akce jarní svoz 2009
uklízeli. Nechť jsou nyní svým úklidem motivací pro další
MěÚ Touţim – OŢP
K.Michalová

Ţeny z Dobré Vody pomáhaly v MŠ Sluníčko
Čtyři ţeny z Dobré Vody pomáhaly ve čtvrtek 23. dubna jako dobrovolnice při úpravě terénu v zahradě
Mateřské školy Sluníčko v Touţimi. Anna Dunčeková, Klára Berkyová, Miroslava Kolenová a Pavlína Grégová
odpracovaly dohromady osm dobrovolnických hodin při odklízení bývalého kompostu. Ţeny z Dobré Vody ve
školce pracovaly pod vedením paní Chalupné a pana Lívaře, zaměstnanců školky.
Podobně pomáhali obyvatelé Dobré Vody jiţ dříve, kdy několik dospělých reagovalo na výzvu MŠ Sluníčko a
přišli dobrovolně pomoci s natíráním zahradního vybavení školky. Dřevěné domky tehdy natírali nejen rodiče
dětí, které školku navštěvují, ale i další dospělí, jejichţ děti do školky nechodí.

Valná hromada – Vodárenského sdruţení obcí
Ve čtvrtek dne 4.června 2009 se v sokolovně konalo
37. zasedání valné hromady Vodohospodářského sdruţení obcí
západních Čech. Valná hromada schvalovala závěrečný účet za rok
2008, upravený plán investic na rok 2009 a projednala dalších
12 bodů programu.
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„Den dětí“ ve školní druţině
Tak jako kaţdým rokem, i letos jsme s našimi
druţinovými dětmi slavili Den dětí. Počasí nám
přálo a oslavenci soutěţili na hřišti u sokolovny
s velkou chutí a nadšením. Jezdili slalom s kolečky,
běhali s kloboukem na hlavě v obrovských
gumovkách, závodili v chůzi na dětských chůdách,
skákali ve dvojicích se svázanou nohou, trefovali se
míčky do šaška, skákali v pytli a běhali štafetu
s kolíčky
Za všechno snaţení děti čekala sladká odměna
a pro nás dospělé byly odměnou spokojené dětské
tvářičky. Děkujeme paní Šulekové, která se s námi
podílela na nákupu sladkostí.

Jana Schramková

Provázkové divadlo na bowlingu
V prvním červnovém týdnu proběhl další
nekompromisní souboj mezi druţstvy Bastily a
Bizon baru. Hráči si nedarovali ani jedinou
kuţelku. Koule za koulí, kuţelka za kuţelkou,
drama nabíralo prudký spád. První zápas
vyhráli hráči Bastily, opět byl znát příchod
hráče Karáska, který je svými hody uklidňoval.
Hráč Urban dosahoval vyrovnaných hodů a
velkou měrou přispěl k dosaţenému výsledku.
Nesmíme zapomenout na výkon hráče Rybky,
který drtícími hody rovnal kuţelky podobně
jako dříví v lese.
Druhá hra byla jasně v reţii Bizonů. Pod jejich
kopyty zůstala Bastila, neměla šanci na zvrat
výsledku. Hráči Praţák, Kadera a hráčky
Praţáková a Pajmová nenechali nic náhodě a
profesionálními hody drtili svými kopyty
soupeře.

Rozhodující třetí hra byla vedena v obrovském
tempu, fandění nebralo konce. Do poslední
chvíle nebylo rozhodnuto o výsledku. Hody
některých braly dech ostatním. Byl to souboj,
jak má být. Nakonec se štěstí přiklonilo
k hráčům Bastily. Stav souboje je 8 ku 5 ve
prospěch Bastily. Nejlepším byl vyhlášen hráč
Bizon baru Praţák. Další utkání proběhne
v měsíci září.
Závěrem nelze neříct, ţe celkově byl zápas
ovlivněn stavem zařízení herny bowlingu, které
v řadě případů umoţňovalo scény připomínající
známé brněnské divadlo Husa na provázku,
čímţ se sniţovala úroveň a umění jednotlivých
hráčů.

M.K.
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SPORT VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ
Školní rok pomalu končí a s ním i naše
sportování, které bylo zaměřeno ke zlepšení
tělesné zdatnosti a vzájemných vztahů mezi
dětmi. Různých sportovních soutěţí (florbal,
vybíjená, terčový závod, opičí dráha kopaná,
minimaraton, hod na cíl, hod do dálky, hod
šipkou, běh) se zúčastnili ţáci nejen školní
druţiny, ale i ţáci ze ZPŠ a 1.stupně ZŠ.
Poslední velká sportovní soutěţ mezi dětmi
ŠD nás čeká koncem června „Hledání pokladu“. Tím zakončíme naše velké
sportování a uţ teď se těšíme na příští.
J. Škudrnová

Dopravní výchova na ZŠ Touţim
V závěru měsíce dubna 2009 se zúčastnili
ţáci naší školy okresního kola Dopravní soutěţe
v Karlových Varech. Posláním této soutěţe je
zvyšovat zájem ţáků o dopravní výchovu,
ověřovat znalosti ţáků - cyklistů, jejich
dovednosti v uplatňování pravidel silničního
provozu a technice jízdy v praxi.
Soutěţ také přispívá ke zdokonalení a
zvýšení efektivnosti výchovně vzdělávací práce
v dopravní výchově na školách, ke správnému
chování ţáků v silničním provozu a tím
napomáhat sníţení dopravní nehodovosti jak
dětí, tak i ostatních účastníků silničního
provozu.
Soutěţ se skládá z několika disciplín: test z
pravidel provozu na pozemních komunikacích,
jízda podle pravidel silničního provozu na DDM,

jízda zručnosti na kole a poslední disciplínou je
praktické provedení poskytnutí první pomoci.
V letošním roce naši školu reprezentovali tito
ţáci: za 1.kategorii - Kandalík J., Nováček V.,
Vopálenská I., Novotná B. Ve 2.kategorii nás
reprezentovali ţáci: Kos T., Horváth J.,
Tupějevová H., Zacharčenková R.
Všem ţákům patří velké poděkování za velmi
dobrou reprezentaci naší školy, neboť obě
druţstva skončila na velmi pěkném 3. místě.
K postupu do krajského kola nám ale vítězství
nestačilo, neboť do krajského kola postupuje
vţdy první vítězné druţstvo z kaţdé kategorie.
Ale i tak je pro nás 3. místo velkým
úspěchem. Za své vítězství byli ţáci odměněni
drobnými dárky od BESIPU.
ZŠ Touţim - J.Váňová, E. Hajná
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Stavění máje na náměstí v Touţimi a malé čarodějky z Kojšovic
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