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II. REPREZENTAČNÍ PLES INFOCENTRA
Dne 21. února 2009
pořádalo místní Kulturní
a informační centrum jiţ
II. REPREZENTAČNÍ PLES
INFOCENTRA

Byl to velmi příjemně proţitý večer.....

K tanci a poslechu hrála skupina Ametyst.
Na tento večer byl připravený bohatý program:
módní přehlídka,vystoupení mistryň Evropy ve
sportovním tanci, Michael Jackson revival,
dámská volenka a nechyběla ani bohatá
tombola.

Velmi děkujeme p. Kateřině
Daňkové za květinovou výzdobu a
všem sponzorům, kteří nám poskytli
pěkné ceny do tomboly
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Místní SK Touţim pořádal jako
kaţdý rok – Babí hop dne 14.2.2009

Celkem bylo přibliţně 80 masek.
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Informace starosty
Zastupitelstvo města v minulém roce naposledy zasedalo 11.prosince. Jednání se řídilo
schváleným programem. Zápis jako celek je na stránkách města, ale pro informaci Vás
seznámím jen s některými body jednání:
1) Zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium na období od 1.1.2009 do doby schválení
rozpočtu, maximálně do 31.3.2009. Při čerpání se vychází z 1/12 neinvestičních výdajů.
Nepředpokládá se zahájení větších akcí, jen úhrada posledních faktur za zateplení školy.
2) Zastupitelstvo schválilo na další volební období do školské rady při ZŠ Mgr. Kaderu a do
rady ZŠP a MŠ Ing. Šustu.
3) Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků:
katastr Luhov
č.p. 1366/2
katastr Kojšovice, Kr. Hrad
č.p. 855/60
č.p. 802/63
katastr Touţim
č.p. 227/1 a č.p. 130
katastr Kosmová
č.p. 235/17 a č.p. 235/23
č.p. 82, č.p. 235/31, 235/17 a bývalou ubytovnu
v Kosmové
4) Byly schváleny odměny členům finančního a kontrolního výboru a odměna osadnímu
výboru v Dobré Vodě.
5) Bylo schváleno podání ţádosti o dotaci do ROP – Severozápad v rámci prioritní osy 2 na
projekt „Rekonstrukce a dostavby sportovního areálu Touţim“. Pro město jde o zajištění
spolufinancování projektu ve výši 7,5 % z vlastních zdrojů.
6) Byl schválen návrh likvidační komise na vyřazení poškozeného zastaralého a nefunkčního
majetku. Jedná se o lesní hospodářské plány a jeden počítač z roku 1997.
7) Zastupitelstvo schválilo „Strategický plán města Touţim na léta 2008-2013“ s tím, ţe
bude zveřejněn na internetových stránkách města.
8) Dále pan starosta informoval zastupitelstvo o stavebních akcích, které se v roce 2008
uskutečnily. Největší akcí je zateplení a výměna oken na budovách základní školy a
mateřské školy. Po podání ţádosti o dotace bylo v červnu rozhodnuto o přidělení dotace a
tak byla vypsána výběrová řízení na dodavatele stavebních prací. Vítězem v obou
výběrových řízení se stala firma Stavtechnik. V mateřské škole se začalo v srpnu a po
určitých problémech s kvalitou byla tato akce ukončena v listopadu. Dotace činí 2,940 tis.
Kč a celkové náklady jsou 6,550 tis. Kč. Značný rozdíl je způsoben nutností víceprací.
V základní škole se začalo 2. září a k dnešnímu dni jsou vyměněna okna, zateplena fasáda
a dokončuje se povrchová úprava fasády. V případě dobrého počasí je šance na dokončení
do vánoc. U této akce zatím není potvrzena výše dotace. Bude zde však také značný podíl
víceprací. - Další akcí byla oprava podchodu na Hájence za 365 tis. Kč a ţákům ZŠ
Touţim patří poděkování za výzdobu podchodu, kterou však vandalové jiţ stačili
poškodit. – V Kosmové a Radyni byla vybudována dětská hřiště a na dvou hřištích
v Touţimi byl poloţen nový povrch. - Za garáţemi ve Ţlutické ulici byla postavena U
rampa. Také zde se vandalové podepsali jak na majetku města, tak na soukromých
garáţích. – Byla opravena cesta do Luhova nákladem 200 tis. Kč, zrušeny septiky
v Plzeňské ulici, u doktorů byl postaven výtah – hydraulická plošina. Na pivovaru se
opravují dřevěné konstrukce v levé části budovy. Také byla na příkaz stavebního úřadu
pokryta poškozená střecha zámku nákladem 500 tis. Kč. Úhrada nákladů se vymáhá
soudně. Dále se realizovaly menší akce městem a Bytovým hospodářstvím. Ve věci
touţimského náměstí bylo podáno odvolání proti nevydání stavebního povolení na
regeneraci náměstí. V ordinaci po MUDr. Šimkovi ordinují dva zubaři a také je zajištěn
nový ortoped. Problém máme s MUDr. Jakešovou, která nám po zahájení výstavby
ordinace v bývalém plicním středisku toto odmítla a s Jednotou se dohodla na vybudování
ordinace nad prodejnou KOVO.
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Další informace od začátku roku:
Jak vypadá nově vybudovaná ordinace je zřejmé z níţe uvedených fotografií. Jde o
bezbariérovou ordinaci, která plně vyhovuje poţadavkům. K této ordinaci byl ještě
vybudován byt 1+1. Na základě těchto úprav bylo rozhodnuto, ţe se budeme snaţit získat
dalšího pediatra do Touţimi.

Dne 13.ledna 2009 jsme obdrţeli od krajského úřadu rozhodnutí, kde nám bylo
vyhověno v našem odvolání týkající se „Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad“. Na základě
tohoto rozhodnutí nám bylo dne 4.února 2009 vydáno veřejnou vyhláškou stavební povolení.
Jelikoţ do 13.března 2009, kdy se můţe podávat ţádost o dotace je velmi krátká doba, nám
nastaly velké potíţe. I přes tento krátký termín se nám podařilo získat firmu, která je v tomto
termínu schopna ţádost zpracovat. Přejeme si všichni, aby se nám tato akce podařila a mohli
jsme s úpravou náměstí a přilehlých ulic (Radniční, Bezručovou, Plzeňskou, Kostelní) začít
konce letošního roku.
Mimo tyto projekty ještě podáváme znovu ţádosti o dotace na úpravu parku včetně
parkovacích zálivů na Sídlišti, za pátým panelákem úpravu parkoviště, parkoviště a
komunikace u Sokolovny a oprava parkoviště na Plzeňské ulici u dětského hřiště. Další
ţádosti o dotaci, které jiţ byly podány směřují na restaurování morového sloupu na náměstí a
výměna oken a zateplení kabin a ubytovny včetně haly na stolní tenis.
Antonín Vrána - starosta
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Druţina - loučení se starým rokem.
Konec roku 2008 v druţině byl jako vţdy
velmi náročný. Začínal výzdobou školy –
chodby a tříd ZŠ. Pokračoval „Vánočním
turnajem ve FLORBALU“, v němţ opět první
místo získala třída 5. A. Další akcí v tělocvičně
byla fyzicky náročná „Opičí dráha“. Všem
ţákům se moc líbila, a proto si ji v lednu
zopakujeme. Jiţ po čtvrté jsme navštívili
zemědělské učiliště, kde nám paní učitelka K.
Daňková se svými ţákyněmi ukázala výrobu

vánočních věnců a svícnů. Děvčata si mohla
své výrobky odnést domů.
V jednotlivých druţinách jsme vyráběli
svícny, přáníčka a různé vánoční vystřihovánky
na okna. Všechny výrobky si ţáci odnášeli
domů.
Jako kaţdým rokem i letos byla ve třídách
ŠD připravena vánoční tabule s cukrovím,
ovocem i pitím. Při rozsvícených svíčkách na
vánočním věnci jsme si povídali o tom, jak se
slaví vánoční svátky v různých zemích i jaké
zvyky a tradice jsou u nás v Česku.
Vánoční program byl ukončen zpíváním
koled u vánočního stromku za doprovodu
houslisty Pavla Veselého- syna našeho pana
vychovatele.
Přáním hezkého proţití Vánoc a hodně
úspěchů v novém roce 2009 jsme se rozloučili
se starým rokem.
Jana Škudrnová
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Exkurze do Zemědělského učiliště
Koncem ledna letošního roku jsme si domluvili pro
skupinu druţinových dětí přednášku s ukázkou
správného stolování a flambování palačinek. Pod
dohledem paní učitelky Korunkové připravili učni
v oboru kuchař-číšník pro naše děti velice pěknou
dětskou tabuli „na oslavu narozenin“. V první části
paní uč. Korunková dětem vysvětlila správné pouţívání
příborů, talířů a talířků a připomenula zásady
správného stolování. Děti se do přednášky velice
dobře zapojovaly a určitě si něco nového
zapamatovaly. V druhé části děti s nadšením sledovaly
flambování palačinek a ještě s větším nadšením
palačinky snědly. Poučná přednáška se sladkým
koncem se moc líbila.
Paní uč. Korunkové, učňům, kteří zvládli
flambování na výbornou a všem, kteří se na přípravě
podíleli moc děkujeme.
Za školní druţinu A. Duspivová

DÁMSKÉ

PÁNSKÉ

KADEŘNICTVÍ

_______________________________
Jiřina Drbalová
Nám. J. z Poděbrad 41
Moţnost zakoupení
364 01 Touţim
kvalitní vlasové kosmetiky
tel. 605 243 553
ALCINA a DUSY
Pracovní doba : PO – PÁ 9.oo – 19.oo hod.
SOBOTA 9.oo – 17.oo hod.
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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Jednání zastupitelstva města
V měsíci březnu proběhnou dvě jednání zastupitelstva města, a to dne 5.3.2009
s programem projednání dotací a prodeje nemovitého majetku, a dne 26.3.2009 s programem
projednání rozpočtu města.
Změna sazeb za nájem pozemků
Rada města na svém zasedání dne 24.11.2008 schválila nové sazby za nájem pozemků
s platností od 1.1.2009 takto:
zahrádky v k.ú. Touţim
3,- Kč/m2
zahrádky v přilehlých obcích
2,- Kč/m2
sekání trávy v Touţimi a okolí
20,- Kč/ 100 m2 (nejméně však 50,- Kč)
rybníky
12,- Kč/ 100 m2
pozemek pod stavbou dočasnou (stánek) 100,- Kč/ m2
pozemek pod cizí stavbou (např. Eurotel) individuálně dle dohody s radou
manipulační plochy (skládky dřeva)
1,- Kč/m2
komunikace – část návsi
1,- Kč/m2
k jinému účelu
individuálně dle dohody s radou
Z tohoto důvodu musí Město Touţim s občany, jichţ se to týká, uzavřít nové smlouvy o
pronájmu. Proto se dostavte do 31.3.2009 na Městský úřad Toužim č.dv.7 - p.Šnoblová.
Upozornění pro majitele psů
Město Touţim upozorňuje majitele psů na skutečnost, ţe správní poplatek ze psů je
splatný k 31.3.2009. Při nezaplacení poplatku v uvedeném termínu lze podle zákona o správě
daní a poplatků přistoupit k exekučnímu vymáhání tohoto poplatku.
Projekt CzechPOINT
Město Touţim oznamuje, ţe od 1.1.2009 byly rozšířeny sluţby projektu CzechPOINT
o vydávání ověřených výpisů ze seznamu bodového hodnocení řidičů, ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů a z registru autovraků. Cena je 50,- Kč za kaţdou stránku výpisu.
S platností od 1.3.2009 se mění cena u výpisů z Katastru nemovitostí. Cena první
stránky se zvýší na 80,- Kč, cena za kaţdou další stránku zůstává 50,- Kč.
Anketa
Nadále pokračuje anketa - průzkum zájmu o zasílání zpráv z Městského úřadu pomocí
sms zpráv. Pokud máte zájem a dosud jste se nepřihlásili, neváhejte a přihlaste se. Buď
pošlete sms na číslo 606 433 963 nebo pošlete e-mail na adresu sms@touzim.cz, případně
volejte tel. číslo 353 300 725 anebo projevte svůj zájem při osobní návštěvě Městského úřadu
v Touţimi. Tyto zprávy Vám mohou být uţitečné (viz např.nedávná havárie plynovodu).
Informace pro občany bydlící Na Zámecké a na Sídlišti
Po dohodě Města Touţim, TSM a Bytového druţstva bylo pro letošní rok dohodnuto
sníţení četnosti odvozů kontejnerů s komunálním odpadem na Sídlišti a Na Zámecké na 45
svozů za rok. V této části města je celkem 11 kontejnerů a celková roční cena za jeden
kontejner činí 86 522,- Kč včetně DPH. Pro TSM je partnerem Bytové druţstvo, které provádí
rozúčtování nákladů na jednotlivé byty nebo osoby. Doufáme, ţe sníţení počtu svozů
nepovede k vytváření nepořádku kolem kontejnerů. Objem komunálního odpadu lze podstatně
sníţit důsledným tříděním recyklovatelných sloţek. Je dobré si uvědomit, že náklady na
likvidaci komunálního odpadu platí v plné výši obyvatelstvo, náklady za nájem
kontejnerů na tříděný odpad a odvoz platí město s tím, že část nákladů, dle množství
vytříděných složek, hradí společnost EKOKOM.
T Ř Í D I T S E V Y P L A T Í !!!
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Umíme komunikovat
Demosthenes koktal, zadrhával, huhňal a lidé jeho řeči nerozuměli. Vlastní pílí se ale vypracoval
v jednoho z nejlepších řečníků antického Řecka / kolem roku 300 před Kristem/..
„Mladý Demosthenes“ je soutěţ, ve které ţáci ve věku 12 aţ 15 let prokazují své komunikační a
rétorské schopnosti. Přísní porotci hodnotí vyuţití jazykových prostředků, originalitu témat, která si
ţáci sami vymyslí, techniku práce s hlasem /dýchání, intonaci, tempo řeči,…/, mimiku, gestikulaci a
celkový dojem z dvouminutového vystoupení.
Touţimská ZŠ letos soutěţ obsadila a vyzkoušela poprvé – a hned se můţeme chlubit: z dvanácti
soutěţících ve školním kole postoupili dva vítězové do regionálního kola, které se konalo 23. ledna
v Gymnáziu Cheb. A výsledek?
V kategorii 12 –13 let obsadil v Karlovarském okrese 1. místo ţák Petr Fialka.
V kategorii 14 – 15 let obsadila v Karlovarském okrese 1. místo ţákyně Jana Stará, oba ze ZŠ Touţim.
Velká gratulace – a pak ţe neumíme dobře „spíkovat“!!!
O celostátní soutěţi více na www.mladydemosthenes.cz
P.S.: Ve škole jsme letos – po dlouhé době –opět uskutečnili soutěţ v uměleckém přednesu /recitaci/.
Školního kola se zúčastnilo asi dvacet/!/ ţáků – vítězové uţ se chystají na region v Karlových Varech
v březnu, drţíme jim všechny palce.
J. Štolfa

Srdíčkový den na naší škole.
V závěru měsíce prosince se konal
celorepublikový Srdíčkový den, kterého se opět
zúčastnila i naše škola. O prodej magnetek se
postarali ţáci třídy 8.B, kterým patří velký dík
za úspěch celé akce. Ţáci vybrali mezi sebou a
pedagogy částku ve výši 2 375 korun.

Tato částka byla sloţena na účet
občanského sdruţení Ţivot dětem u touţimské
spořitelny.
Výtěţek Srdíčkového dne je tradičně určen pro
dětská zařízení v republice pečující o nemocné
a postiţené děti a pro nákup přístrojové a
zdravotnické technologie pro dětská oddělení.
Podrobné informace o zakoupených darech
a o práci občanského sdruţení Ţivot dětem
naleznete na www.zivotdetem.cz.
ZŠ Touţim - J.Váňová

Prodej slepiček
Drůbeţ Červený Hrádek,firma Dráb,opět prodává slepičky snáškového materiálu Hisex hnědý a
Dominant ţíhaný,kropenatý,černý a modrý.
Stáří slepiček – 14-17 týdnů
začátek snášky : konec března, začátek dubna
Cena -128 – 148 Kč/ks dle stáří
Tradice chovu – 14 let prodejů bez jediné reklamace.
Prodeje se uskuteční :
V Touţimi – v pondělí 23.března 2009 – u vl. nádraţí – v 16 .15 hod
Případné bliţší informace tel : 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166
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Pomoc v nouzi, o.p.s.

Fibichova 852, 356 01, Sokolov

Intervenční centrum pro oběti domácího násilí
K.Tyla 461, 356 01 Sokolov. tel.: 352 66 14 18
Věc: Informace o otevření detašovaného pracoviště Intervenčního centra v Karlových Varech
Váţený pane, váţená paní!
Rádi bychom Vás touto cestou informovali o otevření detašovaného pracoviště Intervenčního centra
v Karlových Varech, Nám. Dr. Milady Horákové 7.
Naše organizace je provozovatelem Intervenčního centra v Sokolově, J.K.Tyla 461 a Intervenčního centra
v Mariánských Lázních, Hlavní 280.
Domácím násilím se označuje týrání a násilné jednání, které se odehrává mezi blízkými lidmi, které spolu ţijí ve
společné domácnosti. Násilná osoba získává a udrţuje nad obětí moc a kontrolu. K domácímu násilí dochází opakovaně a
dlouhodobě. Pokud se včas nezastaví, má tendenci se stupňovat a zhoršovat se. Více na www.domacinasili.cz,
www.sweb.cz/pomocvnouziops/.
Intervenční centrum poskytuje tyto sociální sluţby dle z. 108/2006 Sb., v platném znění, § 60a:
- sociálně právní poradenství lidem, kteří jsou ohroţeni domácím násilím ze strany blízkých osob
- zprostředkovává pomoc psychologickou, lékařskou a právní
- spolupracuje s PČR při provedení úkonu vykázání na 10 dní.
Sluţby centra jsou zdarma pro všechny občany Karlovarského kraje.
Těšíme se na spolupráci s Vámi a budeme rádi za předání kontaktů Vašim občanům.
S pozdravem
Mgr. et Mgr. Kateřina Štěpánková
vedoucí Intervenčních center pro Karlovarský kraj
Intervenční centrum poskytuje své sluţby pro veřejnost v pracovní dny:
Pondělí: 8:00 – 11:00
Úterý:
8:00 – 11:00, 16:00 – 18:00 (na sluţebně Městské policie K.Vary, Školní 7, Stará Role)
Středa: 8:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
Čtvrtek: 8:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
Pátek:
8:00 – 11:00
Doporučujeme klientům telefonicky si domluvit termín schůzky. Kontakt: Šubrtová Eva, mobilní telefon: 733725024,
e-mail: icsubrtova@seznam.cz.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

IČ: 27991997 č.ú.:43-636130257/0100 tel: 359574012 e-mail:azyldum@volny.cz www.sweb.cz/pomocvnouziops
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Třebouňský vrch
Odbor klubu českých turistů TJ
Sokol
Touţim
uspořádal
společně s občany Třebouně jiţ
28. ročník „Novoročního výstupu
na Třebouňský vrch„! Jako
kaţdoročně
zajišťuje
klub
českých
turistů
akci
organizačně, propagačně a
pamětní listy pro účastníky. Ţeny z klubu českých
turistů, tak jak je jiţ tradicí přivítají účastníky na
vrcholu, popřejí k novému roku, předají pamětní
listy, které jsou rovněţ podkladem pro zjištění
počtu
účastníků.
Občané
Třebouně
jiţ
v dopoledních hodinách vyšplhají se svou Pragou
V3S a polní kuchyní na Třebouňský vrch, aby jiţ ve
12.hodin, kdy je oficiální začátek akce na vrcholu,
byl pro účastníky připraven horký čaj, svařené
víno, grilované klobásy a připravena vatra na
opékání vlastních uzenin. Je samozřejmostí, ţe na
vrcholu je k dispozici pivo, nealkoholické nápoje i
něco tvrdšího na zahřátí. Zatímco na vrcholu jiţ
probíhají horečné přípravy na přivítání prvních
účastníků, proudy turistů i milovníků zdravého
pohybu vyráţejí z Touţimi, Teplé, Štědré, Radyně,
Kosmové a dalších vzdálených i blízkých městeček a
obcí. Ti vzdálenější dojedou aţ do Třebouně autem
a pak absolvují jedenapůlkilometrový výstup na

vrchol Třebouňského kopce. Je milé potkávat na
vrcholu tepelské občany, a to i opakovaně. Ten kdo
má zájem pro své zdraví udělat ještě něco navíc,
můţe se vydat po nové pohodlné asfaltové silničce
po hřebeni na vrchol Branišovského kopce 813
m.n.m., kde narazí na značenou naučnou stezku
/modré a bílé čtverce/, která našeho výletníka
přivede na skalicko, kde se nacházejí pozůstatky, jiţ
dávno zaniklé stavby, odkud prováděl svá
astronomická pozorování významný astronom, člen
premonstrátského řádu Alois Martin David. Naučná
stezka je součástí III. etapy Skokovské naučné
stezky vedoucí z Kláštera Teplá, přes Šafářské
Domky, Dřevohryzy /rodiště našeho učence/,
Dobou Vodu, Nový Dvůr /Klášter Matky Boţí, řádu
Trapistů /, zaniklou osadou V Dolíčku, přes Branišov
na Branišovský vrch a dále k zaniklému kostelu sv.
Blaţeje, kde III. etapa naučné stezky končí.
A jaká byla účast na letošním Novoročním
výstupu na Třebouňský vrch? Na Třebouňském
vrchu, podle vydaných pamětních listů bylo 425
účastníků. Ve skutečnosti mohla být účast
mnohem vyšší, neboť né všichni putovali hlavní
trasou z Třebouně, která byla letos velice obtíţná.
Někteří přicházeli po zelené turistické značce
z Bezděkova a jiní zase desítkou. Podchytit všechny
účastníky je prostě úkol nadlidský.

Pozn. Autorem projektu Skokovská stezka je pan Jiří Schierl.
Jaroslav Hráský
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TOUŢIMSKÁ PŘÍPRAVKA NA TURNAJI BULDOKŮ
Dne 3.1.2009 se Touţimská přípravka zúčastnila turnaje v Karlových Varech, který pořádali Buldoci
K.V.. Turnaje se zúčastnila muţstva: SK Buldoci KV, FK Kadaň, SK Touţim, Spartak Chodov, FC
Rokycany, FK Lomnice, SK Drmoul, Sokol Bor. Turnaj byl vypsán pro ročník 1999 a mladší. Hrálo se ve
dvou skupinách po čtyřech, vţdy jednou 15 min. Kluci byli zařazeni do skupiny „ B „ s oddíly Spartak
Chodov, Tatran Kadaň a Sokol Drmoul.
SK Touţim : Spartak Chodov 3 : 1 branky : 3 x Pavel Šulc
Kluci celý turnaj zahajovali. Od úvodních minut byli páni na hřišti. Hráli s chutí a k vítězství je přivedl
hatrick Pavla Šulce.
SK Touţim : Tatran Kadaň 3 : 1 branky : 2x Pavel Šulc, 1x Tomáš Kepl
I druhý zápas kluci zvládli. Do dvougólového vedení nás poslal ostrostřelec Pavel Šulc. I kdyţ se
soupeři podařilo sníţit, o naší výhře rozhodl doráţkou Tomáš Kepl. Největší smůlou zápasu, ale bylo
zranění opory zadních řad Lukáše Šulce.
SK Touţim : Sokol Drmoul 1 : 1 branka : Pavel Šulc
K utkání jsme nastoupili s jistotou postupu. Lukáš Šulc hrál s velkým sebezapřením a puchýř na noze
se udělal dalšímu obránci Danovi Hykšovi. V zápase jsme prohrávali dost smolným gólem, ale Pavel
Šulc dokázal vyrovnat.
SK Touţim : FC Rokycany 0 : 5
Do finálové skupiny jsme vstoupili bez Lukáše Šulce a Dana Hykše. Oba základní obránci nám velmi
chyběli a pozdější vítěz turnaje nás jasně přehrál.
SK Touţim : SK Buldoci K.V. 2 : 4 branky : Pavel Šulc, Lukáš Šulc
V našem posledním zápase jsme museli uhrát aspoň bod, abychom skončili na medailovém třetím
místě. Do utkání nastoupili se sebezapřením oba zranění hráči a bylo to znát. Sotva zápas začal,
ukázal své kvality Pavel Šulc. Obešel tři protihráče a poslal nás do vedení. Pak ale domácí Buldoci
zápas otočili a nám se povedlo uţ jen sníţit.
Turnaje se zúčastnili:
Brankář : Filip Burda (2000)
Hráči v poli : Daniel Hykš (1999), Tomáš Kepl (2000), Tomáš Moravec (2000), Dominik Šimek (2000),
Jindra Nováček (2002), Lukáš a Pavel Šulcovi (2000)
Trenér : Pavel Šulc
Hlas trenéra:
Kdyţ si pozorně přečtete pro jaký ročník byl turnaj vypsaný (1999) a kdo hrál za nás, tak je čtvrté
místo obrovský úspěch. Kluci byli po turnaji sice zklamaný, ţe to nebyla medaile, ale odehráli opravdu
skvělý turnaj. Škoda, ţe se nám zranili dva základní hráči, ale to je prostě smůla. Jsem rád, ţe si kluci
turnaj uţívali, hrát je bavilo a to je to hlavní a nejhezčí.
Při vyhlašování výsledků nás potěšila ještě jedna věc:
Nejlepším hráčem turnaje se stal zaslouţeně P A V E L Š U L C ! ! !
Pořadí turnaje:
1. FC Rokycany 2. SK Buldoci K.V. 3 Sokol Drmoul 4. SK Touţim
5. Tatran Kadaň 6. Sokol Bor 7.Spartak Chodov 8. FK Lomnice
DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA FINANČNÍ PODPORU, BEZ JEJICH POMOCI, BYCHOM
SE TURNAJŮ NEMOHLI ZÚČASTŇOVAT !!!
Pavel ŠULC st.
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TOUŢIMSKÁ PŘÍPRAVKA VÍTĚZNĚ
Dne 17.1. 2009 se přípravka zúčastnila turnaje ve Vintířově, který pořádala TJ Lomnice. Turnaje se
zúčastnila muţstva : TJ Lomnice, TJ Nové Sedlo, SK Touţim, TJ Krajková, Union Cheb. Turnaj byl
vypsán pro ročník 2000 a mladší. Hrálo se kaţdý s kaţdým, vţdy jednou 15 min.
SK Touţim : TJ Lomnice 2 : 0 branky: 2x Tomáš Kepl
První zápas se kluci rozkoukávali. Museli si zvyknout na atypickou halu, ale i přesto byli od první
minuty aktivnější a dvěma brankami rozhodl Tomáš Kepl. Spoustu dalších šancí jsme nevyuţili.
SK Touţim : TJ Nové Sedlo 11 : 0 branky: 7x Pavel Šulc, 2x Lukáš Šulc, Tomáš Kepl, Tomáš
Moravec
Druhý zápas byl od prvních minut jednoznačný. Kluci si na hřišti dělali co chtěli a v pohodě zvítězili.
SK Touţim : TJ Krajková 8: 0 branky: 4x Pavel Šulc, 3x Lukáš Šulc, Tomáš Kepl
Třetí zápas kopíroval ten předchozí. Soupeř se jen bránil a prakticky naši branku neohrozil.
SK Touţim : Union Cheb 2 : 1 branky: 2x Pavel Šulc
Poslední zápas turnaje vyšel skvěle. Bylo to vlastně finále. Kdo vyhraje zápas vyhraje turnaj. Hrál se
dobrý a rychlý fotbal. Kluci aktivnější a Pavel Šulc nás poslal do dvoubrankového vedení. Další šance
jsme nevyuţili a přišel trest. Chebu se povedlo sníţit a závěr zápasu byl opravdu dramatický. Kluci to
ale zvládli a po zásluze turnaj vyhráli.

Turnaje se zúčastnili :
Brankář:
Daniel Hykš(1999)
Hráči v poli: Tomáš Kepl(2000), Tomáš Moravec(2000), Dominik Šimek (2000), Lucie
Tupějevová (1999), Lukáš a Pavel Šulcovi (2000)
Trenér:
Pavel Šulc
Hlas trenéra :
Turnaj ve Vintířově kluci vyhráli zcela zaslouţeně. Hrálo se v malé hale, ale s tím jsme se vypořádali.
Aţ na Cheb, ostatní muţstva na kluky nestačila. Finále bylo opravdu pěkné a dalo se na fotbal koukat.
Všichni kluci a jedna slečna zaslouţí pochvalu za přístup ke všem utkáním.

Nejlepším střelcem turnaje se stal P A V E L Š U L C.
Pořadí turnaje: 1. SK Touţim 2. Union Cheb 3. TJ Lomnice 4. TK Krajková 5. TJ Nové Sedlo

Bojový systém Krav Maga
Izraelský systém sebeobrany
IKMF(International Krav Maga Federace)
PŘIPRAVUJE SEBEOBRANU
PRO ŢENY

Náplň sebeobrany:
- reakce ţen při přepadení
- způsob obrany ţeny
- úspěšnost obrany ţeny
- vyřešení sebeobranné situace
- následky přepadení
- citlivé body na útočníkovi
- údaje o útočníkovi
Přihlášky a informace na:
urban.tomas-kravmaga@seznam.cz
nebo na tel: 773 580 895
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Touţimští dobrovolní hasiči hodnotili svoji práci
V poslední lednový den se sešli členové
Sboru dobrovolných hasičů Touţim na výroční
valné hromadě, která se konala v sále místní
sokolovny.
Jako hosté se uvedeného jednání účastnili
zástupci města Touţim, místostarosta Touţimi
Mgr. Milan Kadera, velitel místních
profesionálních hasičů důstojník Jiří Horník a
několik členů směny profesionálních hasičů.
Přítomni byli i zástupci dobrovolných hasičů
z Teplé, ze Ţlutic a z Bečova.
Jednání zahájil a celé jednání řídil velitel
JSDH Touţim Milan Straka. Zprávu o činnosti
za rok 2008 přednesl starosta SDH Touţim Jiří
Chaloupek. Mimo jiné uvedl: „ V loňském
roce 2008 došlo u našeho sboru k několika
změnám, jak na technice, osobním vybavení
členů výjezdové jednotky, tak i nákupem
nových technických prostředků pro zásah i
výcvik. Pro členy výjezdové jednotky jsme
zakoupili svolávací zařízení, které po vyhlášení
poplachu krajským operačním a informačním
střediskem prozvoní a pošle zprávu kaţdému
členu zásahové jednotky. Kaţdý z těchto lidí
okamţitě ví, o jakou událost se jedná. Prodali
jsme vozidlo Avia, a pořídili jsme si dopravní
automobil Fiat Ducato s novým přívěsným
vozíkem,
kterým
přepravujeme
osoby
k zásahu, nebo děti na závody. Vozidlo je
devítimístné a vybavili jsme ho zvukovým a
výstraţným zařízením „.
Pan Jiří Chaloupek dále hovořil o zásahové
jednotce. Všichni její členové byli proškoleni a
dovybaveni osobními ochrannými prostředky a
přilbami. Kaţdý její člen dostal zásahový
oblek, zásahovou obuv a pracovní stejnokroj
PSH.
Zásahová
jednotka
se
zúčastnila
praktického výcviku – Záchrany osob na vodní
hladině, zúčastnila se společného cvičení
v Buči, společně s poţárními jednotkami
z Karlovarského a Plzeňského kraje. Prakticky
prováděli dálkovou dopravu vody. Na letišti
v Přílezích se účastnili praktické ukázky plnění
letadla pro hašení sloţitějších poţárů.
Touţimští dobrovolní hasiči se v průběhu
minulého roku podíleli na následujících akcích.
Zasahovali při poţáru travního porostu
v Polikně a v Touţimi, při poţáru slámy
v Radyni, hasili poţár lesní hrabanky v obci

Zbraslav, poţár stohu v Brloţci a poţár seníku
v Laţanech. Podíleli se na likvidaci poţáru
rodinných domů ve Ţluticích a v Prohoři.
Uhasili poţár odpadu v touţimské drůbeţárně,
podíleli se na likvidaci poţáru sušičky obilí
v Teplé.
Nejsloţitější byl pro ně poţár garáţe
v Touţimi, při kterém museli zasahovat
v dýchací technice. Odklízeli popadané stromy
na
komunikaci
v Komárově.V Bečově
odstraňovali rozlitý olej na silnici. V době, kdy
touţimští profesionální hasiči zasahovali mimo
Touţim drţeli v hasičské zbrojnici pohotovost.
Touţimští dobrovolní hasiči, zejména mladí
hasiči se zúčastnili pěti soutěţí. Přímo
v Touţimi uskutečnili mezinárodní setkání
mladých hasičů. O tom píše v samostatném
článku pan Mikula o celé akci jsme
informovali v Touţimských novinách.
Touţimští hasiči se podílejí na kulturním a
společenském ţivotě města. Stavění máje a za
měsíc její poraţení se jiţ stalo tradicí, na
náměstí akci přihlíţí asi pět set občanů, hraje i
dechová hudba a pochodují maţoretky. V roce
2008 se podíleli na zajištění Dne dětí a to jak
přímo v Touţimi, tak i v Neţichově.
Při ohňostroji na touţimském náměstí a
v Přílezích na leteckém dni, byli připraveni
v případě potřeby zasáhnout.
Bohatá a ţivá byla na valné hromadě
diskuze. Nejprve Mgr. Milan Kadera,
místostarosta města, poděkoval hasičům za
jejich činnost. Členové hasičského sboru,
zejména velitel touţimských profesionálních
hasičů pan Jiří Horník, hovořili a hodnotili
činnost v průběhu roku. Kriticky a to jak
touţimští hasiči, tak i přítomní hasiči z Teplé,
Ţlutic a Bečova hovořili o krajských
hasičských funkcionářích, kteří se do této části
kraje nedokáţou podívat ani na valnou
hromadu, jezdí jen do západních a severních
obcí a měst kraje. O práci a činnosti mladých
hasičů hovořil pan Josef Mikala.
Po
ukončení
schůze
následovala
v uvedeném sále taneční zábava, kterou
uspořádali touţimští hasiči. Na taneční zábavu
přišli i další občané města.
Informují Josef Köppl a Milan Straka
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Novoroční rozšíření stanovišť pro separovaný sběr
V měsících lednu a únoru 2009 bude v našem městě probíhat výměna objemových nádob na
papír a zavedení nových stanovišť pro separovaný sběr. Výměna se konkrétně týká ul. Na Zámecké
503, 504, kde nádoby na papír 2,8 m3 nahradíme za větší o objemu 8 m3 a 4m3, nově budou
přistavěné nádoby na plast o objemu 5,5 m3 a 2,8 m3. Změna se týká i Sídliště 418, kde nahradíme
nádobu na papír 2,8 m3 za větší s objemem 4 m3 a téţ bude přistavěna nádoba na plast 2,8 m3.
Neţichov dle ţádosti získá nádobu na plast 2,8 m3 a Dobrá Voda na sklo 2,8 m3. Vyuţíváme v tomto
případě nabídku firmy RESUR, jenţ nám poskytla výhodu po dobu 6 měsíců za nově zavedená
stanoviště. Poţadovat navýšení svozů dosavadních stanovišť by mohlo mít za následek zvýšení
nákladů na sběr, niţší výtěţnost materiálu a celkovou nerentabilnost pro naše město. Při navýšení
kapacity kontejnerů by mohla být eventuelně zachována rytmika svozů.
K.Michalová
MěÚ Touţim – OŢP

Nádoby na separovaný sběr
Papír - do modrých nádob vhazovat: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy,
sešity, krabice, lepenka, kartón. Nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a
voskovaný papír, pouţité plenky a hygienické potřeby.
Sklo - do zelených nádob vhazovat: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy –
tabulové sklo. Nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Plasty - do ţlutých nádob vhazovat: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!),
kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Nevhazujte: novodurové trubky, obaly od
nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).
Nápojové krabice (tetrapak) - patří do modrých nádob na papír.
Kovové odpady - se odnášejí do sběren, nebo na sběrné dvory.

Sběrný dvůr
Na sběrný dvůr patří tyto druhy odpadů:
Objemné odpady - starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, toalety, apod.
Elektrotechnika - nefunkční televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod.,
Nebezpečné odpady - zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články, barvy, lepidla, oleje,
nádoby jimi znečištěné atd.

K.Michalová
MěÚ Touţim – OŢP
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Každá koruna dobrá
Ceny energií stále stoupají. A tak se kaţdá domácnost snaţí ušetřit, kde se dá. Nárůst
spotřeby elektrické energie v České republice za období let 1989–2005 činil osm procent, v
oblasti domácností však aţ 53 %. Málokdo si však uvědomí, ţe velkých úspor můţe
dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných elektrospotřebičů.
Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, ţe dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a o 62 %
méně vody neţ průměrný model roku 1985. Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou
čtvrtinou energie ve srovnání s typickým modelem roku 1990.
Podle průzkumu z letošního léta 99 % českých domácností vlastní alespoň jednu lednici, 50 %
z nich je starší neţ pět let. Novou ledničku si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji
jednou za šest aţ deset let. Kvůli poruše ji přestává pouţívat 47 % domácností, 47 %
odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu.
U praček je vybavenost domácností podobná, vlastní je 96 % z nich. Starších pěti let je 48 %
praček.
Moţná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si
koupili spotřebič nový, energeticky úsporný. I kdyţ jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj,
návratnost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje.
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický štítek.
Základní vodítko je označení energetické třídy, jeţ se značí písmeny od A pro ty nejúspornější
aţ po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy a přináší i další uţitečné
informace (spotřeba vody, hlučnost apod.).
Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V kaţdém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým?
Starou, ale ještě funkční lednici 13 % domácností někomu zdarma věnuje, osm procent prodá
do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič nějakým
způsobem dál pouţívá.
Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde je
moţné vyslouţilé elektrozařízení odloţit s průměrnou dostupností 3900 obyvatel. Dnes jejím
prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých ţije přes 87 % obyvatel ČR. Sběrná místa
jsou vytvořena především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení.
Sběrných dvorů je ke konci roku 2008 zapojeno více neţ 600 ve 440 městech, prodejců 2200
prodejen elektrospotřebičů a sběr probíhá také prostřednictvím mobilních svozů, které jsou
smluvně zajištěny ve více neţ 4000 obcích.

Nabízím výuku anglického jazyka
V případě zájmu kontaktujte :
Christopher Lean
tel.: 721 602 696
cdm.lean@gmail.com
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Zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů v roce 2008
V roce 2008 při základní organizaci pracovala 3 druţstva mladých hasičů a 1 druţstvo
dorostenců, to je 36 mladých hasičů. Během roku se zúčastnili několika soutěţí a zapojili se spolu se
svými rodiči i do přípravy mezinárodního setkání
mládeţe, které se konalo v Touţimi.
V únoru se 3 druţstva mladých hasičů zúčastnila
pohárové soutěţe v Plzni-Škvrňanech. Zde soutěţili ve
třech disciplinách. Umístili se ve starší kategorii na 4. a
7. místě a v mladší kategorii na 7. místě.
V březnu se 4 druţstva zúčastnila 15.ročníku
Halové soutěţe mladých hasičů v Touţimi. Soutěţe se
zúčastnilo 36 druţstev z Karlovarského a Plzeňského
kraje. Umístili se ve starší kategorii na 1. a 15. místě a
v mladší kategorii na 7. a 12. místě. Jako zpestření jsme
pozvali děvčata z krouţku aerobiku, která nám na úvod
představila svá vystoupení, která si během roku
nacvičila.
V květnu se 3 druţstva zúčastnila okresního kola
hry Plamen v Útvině. Soutěţila v disciplinách, které jsou
celostátně stanoveny. Umístila se ve starší kategorii na 7.místě, v mladší kategorii na 4.místě a
v kategorii přípravka na 1.místě.
V červnu se dorostenci zapojili do krajského kola dorostu v Krásné u Aše. Zde se umístili na
4.místě.
V srpnu se konalo mezinárodní setkání mládeţe v Touţimi, kterého se zúčastnilo 17 mladých
hasičů. Setkání trvalo 10 dní, během kterých
děti jely na několik výletů, zasoutěţily si a
jezdily na motokárách, coţ se jim moc líbilo.
Setkání se zúčastnilo celkem 69 dětí ze čtyř
států, z Polska – Lodţ – Lagjewniki,
z Maďarska – Szeghalom, ze Slovenska –
Pobedim a naši mladí hasiči z Touţimi a Teplé.
Během setkání se mladí hasiči účastnili dvou
soutěţí. Soutěţe zde v Touţimi, kde se umístili
v kategorii 15-18 let na 1.místě a v kategorii do
15 let na 2. a 5.místě. Druhá soutěţ se konala
v Teplé, kde se v kategorii do 18 let umístili na
2.místě, v kategorii do 15 let se umístili na
4.místě a v kategorii do 11 let na 2.místě.
V říjnu se mladí hasiči zúčastnili
okresního kola v Mezirolí, kde se v průběţném
pořadí umístili ve starší kategorii na 6.místě a v mladší kategorii na 4.místě.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem mladým hasičům za reprezentaci a za výkony, které
odvedly během celého roku. Chtěli bychom poděkovat rodičům za pomoc na soutěţích a při pořádání
mezinárodního setkání. Dále bychom chtěli poděkovat hasičům ze základní organizace, kteří pomohli
se zajišťováním soutěţí, které se konaly u nás v Touţimi a se zajištěním mezinárodního setkání
mládeţe v Touţimi a všem sponzorům.
Všem děkujeme.

Josef a Jana Mikulovi
Vedoucí kolektivu MH Touţim
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ŢÁCI SK Touţim
I v letošní sezóně
hrají ţáci SK Touţim pod
vedením p.Milana Bartoše
Krajskou soutěţ ţáků za
účasti 8 celků z celého
Karlovarského
kraje.
Po
podzimní části a odehraných
devíti zápasech (jedno utkání
je odloţeno na jaro) obsadili
prozatímní třetí místo s velkou
šancí postupu do nástavbové
části o celkového vítěze
soutěţe. Získali jako druhý
tým 21 bodů za 7 vítězství a 2
poráţky, při vysoce aktivním
skóre
49:21.
Nejlepším
střelcem Touţimi a také celé
soutěţe je Jan Charvát s 22
brankami.
Na podzim si ţáci díky
sponzorům (Revize-elektro František Kulka a Agros Václav Páník) zakoupili nové kompletní dresy (viz
foto). Na podzim chodili ţáci mimo pravidelné tréninky a zápasy také na brigády a za získané finance
si v lednu pořídili jednotné sportovní soupravy.
V únoru byl uspořádán malý halový turnaj za účasti ţáků Útviny, Bezvěrova, Štědré a Touţimi.
Naši ţáci skončili na druhém místě, kdy v boji o vítězství v turnaji prohráli s Bezvěrovem 3:2.
V současnosti jiţ také zahájili v počtu kolem 15 hráčů zimní přípravu na jarní utkání o celkové vítězství
ve své soutěţi.
V neposlední řadě zde chceme za ţáky poděkovat i dalším sponzorům k činnosti ţákovského
druţstva : Biofarma Neţichov, Stavebniny Jiří Chrenák, Manfréd Scherbaum, Autosprint Fišer,
Střechamont Touţim a Hollandia Krásné Údolí.
Další informace naleznete na www.sktouzim.estranky.cz
Martin Frank

Prodám pozemek 375m2 s rozestavěnou chatou (přenechám i s materiálem ) v osadě Krásný
Hrad cca 1,5 km od Touţimi, krásná rekreace, polosamota. Uţitková plocha 70 m2
s elektrikou, voda se nachází na pozemku, moţnost vyuţívat studnu cca 5 m od hranice
pozemku.
Cena : 170 000,-- Kč
Pozn. : rodinné důvody, při rychlém jednání 20 000,-- Kč sleva
Kontakt: Křížová : 603 905 503
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