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SLOVO STAROSTY
Váţení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámil
s činností města v letošním roce.
Jak uţ jsem se dříve zmínil v TN, čeká nás
v letošním roce mnoho práce. Po obdrţení
dotace v roce 2009 na „rekonstrukce veřejných
prostranství města Touţim„ se na podzim
začalo pracovat na parkovištích do parku.
V současnosti jsou jiţ hotová a doufám, ţe
slouţí ke spokojenosti občanů. Začalo se
s úpravou tří parkovišť před domy čp. 442, 444
a 448. Po dokončení se začne pracovat u domů
čp. 456 – 463, kde bude stání přibliţně pro 21
aut. Po tomto dokončení se pracovníci firmy
přesunou na rekonstrukci prostranství u
sokolovny. Zde bude provedeno vyasfaltování
stávající plochy parkoviště a částečně i
komunikace. Na zbytku komunikace bude
poloţena zámková dlaţba včetně chodníku
k sokolovně od Plzeňské ulice. Chtěli bychom,
aby byly práce provedeny během školních
prázdnin.
V neposlední řadě potom bude provedena
rekonstrukce parkoviště na Plzeňské ulici
v prostoru garáţí. Všechny tyto rekonstrukce
by měly být hotové do konce měsíce listopadu
letošního roku. Práce provádí firma EUROVIA,
která vyšla vítězně z výběrového řízení.
Finanční prostředky ve výši 90 % byly získány
z Regionálního
operačního
programu
Severozápad.

Ze stejného operačního programu je
financována rekonstrukce parku. Práce provádí
firma ARBO Všeruby a všechny práce by měly
být dokončeny k 30.6.2010. Při této příleţitosti
bych rád všechny upozornil na jednu věc. Ještě
to není hotové a uţ se ztrácí zasázené keře,
zasetá tráva je rozjeţděná, neboť naše
mládeţ, ale i někteří dospělí zřejmě ničí vše, co
se dá zničit.
Ţádám Vás, abyste své děti upozornili, ţe
to není pro jízdu na kole, ale park bude slouţit
na odpočinek. Budou zde nové lavičky a malá
kašna. Takţe ještě jednou, chodí se po
chodnících a park není na to, aby se zde venčili
psi. Kdyţ uţ, tak to po svém miláčkovi
sebereme. Neničme si pěkné prostředí.
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Co ještě chceme vylepšit :
vybudovat dětské hřiště v Třebouni
oprava komunikace na Krásný Hrad
(dalších 200 m)
vybudovat zastávku v Prachometech
provést úpravu návsi včetně
autobusové zastávky v Komárově
vybudovat cestu ke kapličce
v Lachovicích – dotace ze SZIFU přes
MAS Vladař
do 30.6.2010 dokončit restaurování
morového sloupu na náměstí – dotace
SZIF
vybudovat bezbariérový vstup na
Městský úřad
nákup stolů a ţidlí do Sokolovny
včetně zlepšení účinnosti topení.
Rozhoduje se o dotaci.
ve spodní části budovy kabin dojde
k výměně oken, kde bude ve skle fólie.
Jinak tato spodní část bude zateplena
včetně spojovacího krčku, kde se
nachází herna na stolní tenis.
Měly by být zajištěny finanční
prostředky opět ze SZIFU. Na
ubytovnu nelze získat dotaci, proto se
vrchní část bude zateplovat z vlastních
zdrojů. Taktéţ se jedná o vlastní zdroje
pro výměnu oken ubytovny z východní
strany. Západní strana je jiţ
vyměněna.
po výměně oken u zubních lékařů
chceme provést zateplení celého
objektu. Práce budeme provádět
vlastními pracovníky
dále je nutné provést úpravy
komunikací okolo zubního oddělení.

ve Školní ulici bude zbudováno
parkoviště. Toto musíme provést
z toho důvodu, ţe jsme provedli
opravu z plicního oddělení na ordinaci
dětské lékařky, a Policie ČR bez
parkoviště nedá souhlas ke kolaudaci.
Kolaudace těchto úprav je vázána,
právě na toto parkoviště, i kdyţ
skutečné vyuţití můţe být jiné.
bude provedena oprava místní
komunikace ve Vodní ulici
provede se dokončení rekonstrukce
veřejné plochy před rehabilitaci a MŠ
ZŠP včetně chodníku a oplocení
s podezdívkou od Sídliště. Tím se
uzavře objekt MŠ od veřejných ploch.
chtěli bychom vybudovat nový chodník
podél komunikace u bývalého kina.
Zatím jsme v jednání s Policií a
doufáme, ţe mám tuto stavbu schválí.
finanční prostředky, které jsme
obdrţeli na památkovou zónu, budeme
investovat do průčelí kostela
z Pivovarské ulice. Jedná se o 200 tis.
Kč, část bude financována Biskupstvím
Plzeň.
budeme pokračovat v opravách
pivovaru v celkové částce 1.400 tis.
Kč, z toho obdrţená dotace ve výši 980
tis. Kč z Ministerstva kultury
pokud se týká zámku, poţádali jsme o
dotaci na KÚ; kolik dostaneme, zatím
nevíme. V kaţdém případě bychom
z této dotace chtěli uhradit:
a) aktualizaci a zaměření stávajícího
stavu
b) pasportizaci uměleckořemeslných
prvků
c) restaurátorské průzkumy a záměry
d) aktualizaci SHP – stav. historický
průzkum
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Mimo tyto naše aktivity bude a.s. ČEZ
pokládat vedení elektr. energie kabelem do
země. Jedná se o ul. Plzeňskou střed a Malé
náměstí. Při této příleţitosti bychom rádi
provedli výměnu kabelu, stoţárů a svítidel na
veřejném osvětlení. Kabel by se pokládal
souběţně s elektr. kabelem. Na to také
navazuje současně nový povrch chodníků,
který bychom rádi zajistili i finančně. Čekáme
na souhlas památkářů.
Další akcí, která v současnosti probíhá, je
výstavba kanalizace ve Ţlutické ulici. V roce
2003 začaly přípravné práce na projektu, který
zadalo Vodárenské sdruţení obcí v rámci „Čisté
Berounky„. V Touţimi byly zpracovány projekty
na ulici, Karlovarská, Ţlutické, Vodní a dále
mělo být provedeno odkanalizování školy, kde
sídlí Odborné učiliště. Tyto práce se netýkaly
jen Touţimi, ale i jiných měst a obcí
v Karlovarském a Plzeňském kraji. Po
zpracování projektové dokumentace došlo
k zastavení dalších prací, které se týkaly
ţádosti o dotační tituly, neboť to neprošlo na
Ministerstvu ţivotního prostředí. Protoţe se vše
zastavilo, snaţili jsme se o zajištění těchto
prací z jiných zdrojů. V loňském roce se
provedlo odkanalizování ulice Karlovarské.
Hradilo Vodárenské sdruţení obcí. V letošním
roce jsme zajistili výstavbu kanalizace ve
Ţlutické ulice nákladem 1.200 tis. Kč., kdy
město dává příspěvek ve výši 200 tis. Kč.

Při této příleţitosti bych rád upozornil některé
občany z této ulice, aby nepomlouvali
pracovníky našeho úřadu a v prvé řadě si
uvědomili, co v roce 2004 při zpracování
projektové dokumentace podepsali, nebo se
měli projektantům k celé záleţitosti vyjádřit.
Tato akce není organizovaná Městem. Vše
zajišťuje Vodárenské sdruţení obcí Karlovy
Vary a buďme rádi, ţe se tyto akce v našem
městě konají.
Váţení spoluobčané,
závěrem bych Vás ještě informoval o
celkové situaci, týkající se regenerace našeho
náměstí. V kaţdém případě oprava náměstí je
naší prioritou. Všichni víte, ţe jsme v loňském
roce s naší ţádosti neuspěli, proto v současné
době znovu pracujeme na podání nové.
Dokončit veškeré práce a podat ţádost chceme
do 15.6.2010, to znamená, ţe pokud budete
číst tyto řádky bude ţádost podána a musíme
doufat, ţe se nám to podaří. Určitě by si to
Touţim zaslouţila.
Dovolte mi na závěr popřát Vám všem
příjemnou dovolenou.
Vrána Antonín
starosta města

8.července – Den města Touţimi
Letos si připomeneme jiţ 541 let od zaloţení našeho města – vydání zakládací listiny králem Jiřím
z Poděbrad. Při této příleţitosti připravujeme tradiční historický vzpomínkový pochod s lampióny a
světly z Útviny do Touţimi (trasa 4 km, kolem rybníka Na Soutoku) zakončený táborákem. V Útvině a
Touţimi doprovodný program. Sraz v Útvině před obchodem v 18:45 hod.; odjezd autobusu z náměstí
v Touţimi v 18:25 hod.; návrat autobusem z Touţimi do Útviny ve 22:00 hod. (jede aţ do Bečova
n.T.).
Pod střechou, občanské sdruţení
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Náklady na odpadové hospodářství obce v roce 2009
poloţka

náklady v Kč

tříděný sběr využitelných odpadů celkem

458 002 Kč

z toho tříděný sběr plastu

253 340 Kč

z toho tříděný sběr papíru

106 234 Kč

z toho tříděný sběr skla

98 428 Kč

z toho tříděný sběr nápojového kartonu
tříděný sběr biologických odpadů
sběrný dvůr nebo sběrné místo (bez investičních
nákladů)

25 770 Kč

z toho nebezpečné odpady
nebezpečné odpady sebrané v rámci mobilního
sběru
objemné odpady sbírané jinak než na sběrném
dvoře - mobilní svoz
směsný komunální odpad

25 000 Kč
3 965 676 Kč

informování veřejnosti / propagace
odpady vzniklé z údržby zeleně obce

25 000 Kč

úklid košů na veřejných prostranstvích

145 000 Kč

úklid veřejných prostranství
černé skládky

30 780 Kč

administrativa odpadového hospodářství v obci

20 000 Kč

celkové náklady na odpadové hospodářství
obce

4 695 228 Kč

Příjmy obce z poplatků za odvoz komunálního odpadu
od občanů a podnikatelů + separovaný odpad v roce 2009
položka

příjmy v Kč

poplatek za komunální odpad od občanů nebo místní poplatek
(celkem)

1 777 784 Kč

poplatek za odpady od rekreantů /za rekreační objekt (celkem)

30 000 Kč

poplatek od ostatních původců odpadu za využívání systému obce
(celkem)

1 030 511 Kč

zisk z prodeje druhotných surovin (celkem)
platby za zpětný odběr elektrozařízení (od kolektivních systémů
celkem)

29 640 Kč

Příjmy EKO KOM 2009

253 035 Kč

Smlouvy podnikatelé

29 100 Kč

Celkové příjmy na odpadové hospodářství

3 150 070 Kč

Vybrané povinnosti pro pejskaře
Víte, ţe.....???
* je–li pes veden na vodítku, má být vodítko přiměřené délky. Délka vodítka má znemoţňovat útok či
jiné obtěţování osob na veřejném prostranství se pohybujících. Průvodce je povinen dbát toho, aby
vodítko nebylo překáţkou volného pohybu chodců, cyklistů, kočárků či invalidních vozíků. V těchto
případech je průvodce povinen zkrátit vodítko tak, aby psa vedl u své nohy.
* jde-li o psa, který v minulosti jiţ zaútočil na jiné zvíře či člověka, není-li pes zcela zvladatelný, musí
být opatřen náhubkem. Náhubek má mít téţ kaţdý pes vedený na místa vysoké koncentrace lidí, jako
je tomu zejména v prostorách zastávek, stánků, kulturních a sportovních akcí apod.
* kaţdý vlastník nebo drţitel psa je povinen, v rámci pohybu se psem nejen na veřejném prostranství,
ale i na vymezených místech, znečištění psími výkaly neprodleně tyto exkrementy odstranit.
Další povinnosti jsou uvedeny téţ v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, proto buďme ohleduplní nejen ke svým miláčkům, k sobě samým, ale i k přírodě.
MěÚ Touţim – OŢP K.Michalová
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Přehled – separovaný komunální odpad 2007 – 2009 ( mnoţství v t )
Produkce odpadu-komodity v t
rok
papír
2007
37,171
2008
42,56
2009/2008
1Q
10,835/10,324
2009/2008
2Q
9,857/ 9,149
2009/2008
3Q
14,228/ 8,369
2009/2008
4Q
10,842/14,719
2009/2008 celkem
45,764/42,561

sklo
32,499
38,482
11,677/9,645
7,527/8.485
11,198/8,483
5,730/11,869
36,132/38,482

plast
22,187
22,787
6,115/5,463
7,052/6,186
9,109/5,168
5,066/5,970
27,342/22,787

náp.karton
1,422
1,95
0,500/0,250
0,375/0700
0,378/0,500
0,269/0,500
1,522/1,95

přičemţ finanční ohodnocení od EKO – KOMU činí:
2008 1Q
2008 2Q
2008 3Q
2008 4Q
2008 CELKEM

49 933,50
54 007,46 712,50
69 905,50
220 558,50

2009 1 Q
2009 2 Q
2009 3 Q
2009 4 Q
2009 CELKEM

56 613,50
49 377,50
90 595,50
56 449,253 035,50

Náklady 2008 a 2009
Faktury Resur 2008
381 107,- Kč

Faktury Resur 2009
458 002,- Kč

Příjmy 2008 a 2009
EKO-KOM 2008
Smlouvy podnikatelé
Celkem 2008

220 558,50
29 340,249 898,50

EKO-KOM 2009
Smlouvy podnikatelé

253 035,50
29 100,282 135,50

V roce 2008 Město Touţim vynaloţilo 131 208,50 Kč na separaci komunálního odpadu, tím pokryje 34%
finančních prostředků celkových nákladů na separovaný odpad.
V roce 2009 Město Touţim vynaloţilo 175 866,50 Kč na separaci komunálního odpadu, tím pokryje 38%
finančních prostředků celkových nákladů na separovaný odpad.
MěÚ Touţim – OŢP K.Michalová

Nově vybudovaná hřbitovní kašna v imitaci žuly na hřbitově v Kosmové:
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Archeologické dědictví, hranice za kterou končí legrace
S archeologickými nálezy se můţe
setkat prakticky kaţdý např. při stavbě
rodinného domu. Kdyţ uţ někdo nějaký ten
nález učiní, pak věřte, ţe ohlašovací povinnost
do druhého dne a zachování místa nálezu
v původním stavu po dobu 5 dnů od učinění
nálezu stále platí! Nejlépe je poradit se
v nejbliţším větším muzeu. Tam zpravidla
najdete i odborníka, který vám pomůţe nález
fundovaně vyhodnotit a poradí vám, co činit
dál. Někdy stačí třeba jen zavolat.

Jedním z důvodů proč stavebníci
archeologické nálezy nejčastěji zatajují je
strach z nákladů na archeologický výzkum a
zdrţování stavby. Drobných stavebníků se
tento problém de facto netýká. Výzkum za ně
formou dotace platí stát a archeologové takový
drobný zásah umí dnes provést velmi rychle,
aniţ by nějak významně zdrţeli stavbu. Velké
stavební firmy uţ s archeologickým výzkumem
zpravidla kalkulují dopředu.

Obr. Nedávný nález zlomků středověké keramiky ze 13. století v Přílezích je zatím jedním z mála
hmotných dokladů počátků historie Touţimska (sbírky Karlovarského muzea).

Zatajení
archeologického
nálezu,
černý
archeologický výzkum takzvaných amatérských
archeologů – hledačů pokladů a úmyslné
poškození či zničení archeologické lokality jsou
stále trestnými činny s ne zrovna malou trestní
sazbou. Jsou však i tací, kteří zcela
nesportovně za pomocí detektorů vykrádají
kovové artefakty z nalezišť, z pouhé chtivosti
peněz. Zde bych rád zdůraznil, ţe součástí
archeologického dědictví našeho regionu jsou i
lokality z období druhé světové války a jejich
rabování je stejně morálně pochybené a
trestné, jako by šlo o lokality např. pravěké.
Dle novely č. 307/2008 Sb. Zákona o státní
památkové péči č. 20/1987 Sb. náleţí všechny
nálezy příslušnému kraji, případně obci a kdo
takový nález zatají je prachobyčejný zloděj.
Zmíněná novela „památkového zákona“
upravuje nově i pokuty pro přestupce zákona a
to aţ na 4.000.000 Kč u nepodnikající fyzické

osoby, která neohlásí archeologický nález. Výši
nepodmíněných trestů upravuje trestní zákoník
a můţe se pohybovat aţ v řádu několika roků
odnětí svobody. Precedentů, kdy byli lidé za
výše uvedené skutky pravomocně odsouzeni
k nepodmíněným trestům, máme jiţ v našem
soudnictví několik.
Nechtěl jsem však strašit paragrafy a tresty,
ale spíše apelovat na zdravý rozum a
kulturnost. Naše archeologické dědictví není
nevyčerpatelné. A zničíme-li si ho, staneme se
barbary
bez
minulosti,
vykořeněnými
v přítomnosti a ztracenými pro budoucnost.
Vţdyť obyčejná lidská slušnost a poctivost nic
nestojí a vystříhává člověka případných
problémů.
Nejbliţší kompetentní muzeum je Muzeum
Karlovy Vary, tel. 353 226 252–253, přímé
spojení na archeologické pracoviště: mobil 736
754 835, email: klsak@kvmuz.cz.
Mgr. L. Hanzl, Městské muzeum Mariánské Lázně
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McDonald´s CUP 2009/2010

Ţáci ZŠ Touţim obhájili loňské prvenství !!!
Ţáci Základní školy Touţim se i v letošním
školním roce 2009/2010 zúčastnili fotbalového
turnaje McDonald´s CUPu.
První oblastní kolo tohoto turnaje se
uskutečnilo dne 5.5.2010 v Bochově.
Turnaje se zúčastnili ţáci 2. – 3. tříd ZŠ
z Touţimi, Bochova, Teplé a Bečova.
Naši malí fotbalisté stejně jako minulý školní
rok obsadili suverénně 1. místo.
Vítězové postoupili do okresního kola, které
bylo dne 12. 5. 2010 v Ostrově. Na okresní
kolo jsme odjíţděli s odhodláním vyhrát, ale
s obavami jestli to i letos vyjde. Minulý rok byl
náš tým velmi silný. V podstatě všichni, kdo
reprezentovali naši školu, byli fotbalisté. Teď
se zapojili i naši kamarádi ze školních lavic,
kteří se fotbalu nevěnují. O to bylo pro nás
cennější naše vítězství. Skončili jsme na prvním
místě a měli tak před sebou krajské finále
v Karlových Varech. Pokořili jsme v Ostrově i
sportovní školy a to nás povzbudilo do dalších
bojů.
Sestava: ŠULC Lukáš, ŠULC Pavel, ŠIMEK
Dominik, SVOBODA Radek, NOVÁČEK Jindřich,
ERTL Milan, MATOUŠEK Milan, VACÍN Jan a
brankář HASENÖHRL Stanislav.

stupínku, pokud budeme remizovat, skončíme
na stříbrném a pokud se zadaří a vyhrajeme,
máme v kapse první příčku a s ní vytouţené
zlato.
Při posledním zápase se ZŠ Nové Sedlo ne a ne
padnout branka. Teprve v poslední minutě po
krásné akci kdy Domča nahrával Pavlíkovi a
ten přihrál Lukáškovi, padla vysněná branka,
která náš tým vynesla na trůn vítězů.
Dalším oceněním v našem týmu bylo vyhlášení
nejlepšího střelce v naší kategorii, kterým se
stal ŠULC Pavel.
Naše vítězství, ve kterém jsme posbírali 10
bodů a měli skóre 7:2, bylo zaslouţené a
vydřené. Hráli jsme perfektně, bez střídajících
hráčů a za velké podpory našich fanoušků.
Účast našich fanoušků musíme ocenit, byli
jsme jediným týmem turnaje s velkým počtem
fanoušků z řad našich rodičů, sourozenců a
prarodičů.

Vy jste nás povzbuzovali a my pro vás
vyhráli!!!

V oblastním i okresním kole jsme měli pouze
jednoho hráče na střídání a před krajským
finále nám onemocněl Milánek Matoušek a my
odjíţděli v základní sestavě bez jediného hráče
na lavičce.
V Karlových Varech dne 17.5.2010 nás čekaly
kvalitní a silné týmy. Chtěli jsme hrát naplno a
na hřišti nechat srdíčko. První zápas jsme se
ZŠ Karlovy Vary bezbrankově remízovali 0:0 a
ten druhý se ZŠ Sokolov bohuţel projeli 1:2.
Byli jsme moc zklamaní a objevily se i slzičky.
Do třetího zápasu se ZŠ Mariánské Lázně jsme
nastupovali
s bojovnou
náladou
a
přesvědčením, ţe musíme zvítězit. Vyhráli jsme
1:0 a byli motivováni na další zápas. Naším
vítězstvím v dalším zápase se ZŠ v Chebu 4:0
jsme zamíchali dosavadními výsledky a uţ se
nemohli dočkat na poslední zápas. Věděli jsme,
ţe pokud prohrajeme, budeme na bronzovém

Poděkování patří téţ paní učitelce Bublové
Jaroslavě a panu trenérovi Šulcovi Pavlovi.
Při závěrečném slavnostním nástupu a
vyhlašování vítězů dospělákům běhal mráz po
zádech a jedno oko nezůstalo suché.
Co napsat závěrem: „ HOŠI DĚKUJEM !!! „
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Stavění máje
Dne 30. dubna 2010 se tradičního stavění máje zúčastnil se svým vystoupením i dechový orchestr
Základní umělecké školy v Touţimi společně s maţoretkami. Ţe orchestr ctí tradice dokázal svým
repertoárem, kde převládala „dechová“, i kdyţ nástrojové obsazení řadí orchestr spíše mezi jazzové či
swingové orchestry. Novinkou, oproti předchozím letům, bylo i umístění orchestru na opačnou stranu
náměstí, kde bylo méně nebezpečí a více místa pro orchestr samotný, pro vystupující maţoretky i pro
diváky.

Jiří Ullmann
ředitel ZUŠ
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Oslavy 65. výročí osvobození
Dne 9. května 2010 proběhly na náměstí Jiřího z Poděbrad oslavy 65. výročí osvobození
spojeneckými armádami za přítomnosti dobové vojenské techniky, vojáků a výzbroje v roli
97. pěší divize americké armády při osvobozování Touţimi. I na této akci zahrál dechový
orchestr Základní umělecké školy. Orchestr prokázal svoji připravenost a flexibilitu neboť
představil úplně jiný repertoár, odpovídající dobově této příleţitosti. Zazněly zejména
orchestrální swingové skladby I. poloviny 20. století.

Jiří Ullmann
ředitel ZUŠ
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TOUŢIMSKÁ MATEŘINKA
Ve středu 24.3.2010 se touţimskou sokolovnou
rozléhal dětský smích. Proč? Konalo se totiţ
oblastní kolo celostátního festivalu mateřských
škol „MATEŘINKA“, kterou pořádala Mateřská
škola Sluníčko. Hlediště do posledního místa
zaplnili rodiče a prarodiče malých umělců. Jedno
vystoupení střídalo druhé a celý program uváděl

s vtipem a šarmem moderátor Šimon Pečenka.
Vystoupení malých tanečníků, zpěváků, hasičů a
indiánů všichni rádi ocenili bouřlivým potleskem.
Holky a kluci ze Včeliček a Berušek tančili v rytmu
Afriky. „Námořníci“ skotačili na skvělou hudbu od
Maxim Turbolenc. Za krásné odpoledne patří dík
nejen dětem z mateřinek, ale také všem paním
učitelkám, které s dětmi jednotlivá vystoupení
nacvičily, a samozřejmě také sponzorům celé
akce. Určitě to stálo za to.

Za rodičovskou veřejnost Michaela Straková.
Za organizátorský tým si dovoluji poděkovat všem
sponzorům, kteří pomohli realizovat Touţimskou
Mateřinku 2010 a všem, kteří přiloţili ruku ke
společnému mateřinkovému dílu. Především Úřadu
města Touţim, Karlovarskému kraji, „Zahradě Teplá“ a
manţelům Šindelářovým, pánům Františkům Čapkům,
mladšímu i staršímu, „Jednotě“ Touţim a „Frape
Foods,“ Petrovi Ajšmanovi a „IDS - Gastro,“ panu
Hejnovi a Krislovi a „Sape Touţim“, panu Karlu
Štumpovi – „Koloniál Štumpa“, paní Jaroslavě
Strašilové – „Česká pošta“ a „Poštovní spořitelna“.

Vladimíra Hazmuková
organizátorka Mateřinky
a ředitelka MŠ Touţim
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Sportovní hry a Den dětí
První společné sportovní hry Mateřské školy „Sluníčko“ a Mateřské školy „Domeček“ se konaly v úterý
1.června na „Den dětí“ na zahradě mateřské školy. Her se zúčastnily všechny děti a paní učitelky
z obou školek. V radostné náladě si uţívaly soutěţe motivované známými pohádkami. Závodilo
v těchto disciplínách:
Hod knedlíku – tenisového míčku do čertovského kotle, skoky v čertovských pytlích, prohazování
šaška, chůze na plastových kbelících a chůze se zavázanýma očima s průvodcem s nečekanou
odměnou na konci – Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Děti také překonávaly nástrahy, které jim připravily pohádkové postavy – opičí překáţková dráha a
hádání známých pohádek podle symbolů. Cesta zahradou byla plná překvapení.
Nakonec se děti vydaly na tajemnou výpravu za pokladem „Pirátů z Karibiku.“ Toto představení pro
nás předvedla skupina historického šermu z Plzně Duel.
Děti odcházely s pocitem, ţe něco zajímavého, nového a krásného proţily. Atmosféra plná dojmů ze
záţitků z celého dopoledne a hlavně šermířského klání se nesla školkou celý den.
Vlad. Hazmuková, MŠ Sluníčko Touţim
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Hasenpokal 2010
Dne 1. června 2010 se na naší škole uskutečnily turnaje v přehazované a ve fotbale. Utkání se
zúčastnily týmy z Touţimi, Nové Role a Breittenbrunu. Holky hrály přehazovanou v tělocvičně a kluci
fotbal v hale. Na otázku: Kdo vyhraje? odpověděly české týmy shodně, ţe Breittenbrun. A takto turnaj
skončil: v kategorii fotbal se na 1.místě umístila Touţim, na 2.místě Breittenbrun a na 3.místě Nová
Role. V kategorii přehazovaná se na 1. místě umístil Breittenbrun, na 2.místě Touţim a na 3.místě
Nová Role. Na turnaj dohlíţela pí. Princlová a p. Princl. Těšíme se na další turnaj, který se uskuteční v
Nové Roli.

Karel DANĚK 8.A

ţák ZŠ Touţim
Dopravní výchova na škole.
Tak jako kaţdý rok, tak i v letošním
roce jsme se zúčastnili Okresního
kola v dopravní soutěţi, které se
konalo v závěru měsíce dubna na
Dopravním
hřišti
v
K.Varech.
Posláním této soutěţe je zvyšovat
zájem o dopravní výchovu, přispívat
ke zdokonalení a zvýšení efektivnosti
výchovně
vzdělávací
práce
v dopravní výchově na školách,
k správnému
chování
ţáků
v silničním provozu a tím napomáhat
sníţení dopravní nehodovosti jak
dětí, tak i ostatních účastníků
silničního provozu.
Před mladými cyklisty jsou před
kaţdým
kláním
čtyři
soutěţní
disciplíny. Musejí v testech prokázat teoretické znalosti pravidel silničního provozu, které pak v praxi
předvedou na dopravním hřišti. Vedle toho absolvují na kole jízdu zručnosti a test ze zdravovědy.
Dopravní soutěţ mladých cyklistů je vyvrcholením dopravní výchovy na základních školách.
Vyhlašovatelem soutěţe jsou ministerstva dopravy, školství, Policejní prezidium a ČČK.
Naši školu letos reprezentovali ţáci z prvního i druhého stupně. Patří jim velké poděkování za vzornou
reprezentaci školy a kvalitní přípravu na soutěţ. Soutěţe se zúčastnilo celkem 96 dětí ze 13 škol
Karlovarska. V tak silné konkurenci jsme se neztratili a naše umístění bylo velmi pěkné.
Poděkování patří těmto ţákům: 1. stupeň - Osvald Marek, Velhartický Vítek, Strolená Karolína,
Vaňátková Kateřina, a za druhý stupeň nás reprezentovali jiţ pátým rokem tito ţáci - Pavlík Václav,
Kos Tomáš, Štumpová Katka a Hanka Tupějevová.
ZŠ Touţim - J. Váňová, E. Hajná
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Váţení rodiče, děti, spoluobčané,
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za přízeň, kterou jste nám vyjádřili ve šk. roce 2009/2010. I
kdyţ jsme jako nezisková organizace začali pracovat aţ v lednu 2010, do našich krouţků a kurzů se
přihlásilo společně 52 dětí a 28 dospělých. Setkávali jsme se na krouţcích – Hravá angličtina, Veselá
angličtina, Ruština, Angličtina pro dospělé a Cvičeníčko pro maminky s dětmi. V nadcházejícím šk. roce
2010/2011 jsme pro Vás připravili nabídku podstatně bohatší. Rádi bychom Vám nabídli téţ krouţky
s výtvarným, rukodělným, sportovním a zdravovědným zaměřením. Jazykové krouţky a kurzy
zůstanou zachovány a navíc budou obohaceny o německý jazyk a anglickou konverzaci, a to nejen pro
děti, ale i dospělé.
Touto cestou bychom rádi poděkovali našim partnerům, především pak p. Miroslavu Fišerovi – majiteli
firmy Ford Fišer, který nám bezplatně poskytuje prostory pro naši činnost. Dále bychom také rádi
poděkovali za finanční dary – fa. Josef Kopecký – zámečnictví Pernarec, MěÚ Touţim, A.P.S.A. –
Touţim, Eva Hosnedlová – zasilatelství Touţim. Těmto všem záleţí na našich dětech a mládeţi a
zamýšlí se nad tím, ţe volnočasové aktivity jsou tou nejlepší prevencí nudy, potaţmo sociálně
patologických jevů / drogy, výherní automaty, šikana …/. Také nesmíme opomenout vstřícnost a
porozumění ze strany p. ředitelky MŠ Vl. Hazmukové, která bezplatně poskytla prostory pro výuku
„Hravé angličtiny“ pro děti z MŠ Sluníčko i MŠ speciální. Vstřícnost se nedostavila ze strany p. ředitelky
ZŠ, která nám pro naši činnost bezplatně volné prostory pro šk. rok 2010/2011, kromě tělocvičny,
neposkytla.
V neposlední řadě bychom rádi poděkovali p. starostovi Antonínu Vránovi, který nás vţdy rád přivítal
a byl otevřen veškeré komunikaci o naší činnosti a v rámci svých moţností se nám snaţil a snaţí naši
práci pro děti ulehčit.
Děkujeme Vám všem, kterým není lhostejný volný čas dětí a těšíme se na Vás nejen od 2. do
8.8.2010 na příměstském táboře /poslední volná místa/, ale především od 3.9.2010 v prostorách
našeho občanského sdruţení ProfiCentrum, Plzeňská 576, Touţim.
Za tým ProfiCentra o.s.
Mgr. Jana Leheňová, Mgr. Lenka Hubáčková

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŢE

/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
Prodej 13:00 hod. Touţim /na náměstí/
Prodej 12.8.2010
Kuřice černé, červené
Prodej 16.9.2010
Kuřice černé, červené

stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč
stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč

Drůbeţ, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Praţská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallus.extra@gmail.com

Upozornění
Na základě stíţností občanů ohledně vypalování travních porostů by OŢP tímto chtělo
upozornit na skutečnost, ţe dle zákona 133/1985 Sb., o poţární ochraně, § 17 odst. 3 je
fyzickým osobám zakázáno provádět vypalování porostů a provádět práce, které mohou
vést ke vzniku poţáru, pokud nemá odbornou způsobilost poţadovanou pro výkon
takových prací zvláštními právními předpisy.
MěÚ Touţim – OŢP K.Michalová
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KROUŢKY A KURZY ve školním roce 2010/2011 ProfiCentrum o.s.
Zveme všechny na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 12.6.2010 10:00-12:00
CO
PRO KOHO
KDE
S KÝM
ZA KOLIK
Hravá angličtina
předškoláčci
MŠ
E. Hajná
100,-/měs.
Veselá angličtina I.
1.třída ZŠ
ProfiCentrum
J. Leheňová
120,-/měs.
Veselá angličtina II.
2.třída ZŠ
ProfiCentrum
E. Hajná
120,-/měs.
Angličtina - konverzace 5. - 9.třída ZŠ
ProfiCentrum
L. Dvořáková
150,-/měs.
Ruština
5. - 6.třída ZŠ
ProfiCentrum J. Princlová
120,-/měs.
Němčina
5. – 6.třída ZŠ
Proficentrum
J. Princlová
120,-/měs.
Mladý zdravotník
1. - 9.třída ZŠ
ProfiCentrum A. Duspivová
100,-/měs.
Tvořeníčko/výtvarný/
1. - 9.třída ZŠ
ProfiCentrum
M. Čapková
75,-/měs.
Bude probíhat 1x měsíčně, cena včetně materiálu na výrobky, které si odnesete.
Sportovní hry /dívky/
1.- 9.třída ZŠ
Tělocvična ZŠ
L. Hubáčková
100,-/měs.
Sportovní hry /chlapci/ 1.- 9.třída ZŠ
Tělocvična ZŠ
L. Hubáčková
100,-/měs.
Pletení a háčkování
1. - 9.třída ZŠ
ProfiCentrum
J. Leheňová
100,-/měs.
Vyšívání
1. – 9.třída ZŠ
ProfiCentrum A. Duspivová
100,-/měs.
Angličtina mírně pokročilí dospělí
ProfiCentrum
J. Princlová
300,-/měs.
Angličtina – konverzace dospělí
ProfiCentrum
L. Dvořáková
300,-/měs.
Němčina mírně pokročilí dospělí
ProfiCentrum
J. Princlová
300,-/měs.
Cvičeníčko pro rodiče s dětmi do 7 let
Tělocvična ZŠ H. Dornicová
na místě
1.dítě 40,- 2. Dítě 20,- - Každý další sourozenec zdarma.
Tvořeníčko pro rodiče s dětmi do 7 let
ProfiCentrum
M. Čapková
75,-/měs.
Bude probíhat 1x měsíčně, cena včetně materiálu na výrobky, které si odnesete. Platí vždy pouze 1 dítě,
ostatní sourozenci zdarma.
Minimální počet účastníků kroužků, kurzů a klubu je 10. V případě neobsazení nebude aktivita probíhat. Platby je možno
hradit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně na účet č. 233 4321 89/ 0300 či hotově v ProfiCentru o.s. každou středu od
15:00 – 16:00.

PŘIHLÁŠKY k vyzvednutí v Proficentru o.s. – nutno je odevzdat do 3.9.2010.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Všem, kteří přišli dne 26.4.2010 doprovodit naší drahou
zesnulou Katarinu Dvořákovou na poslední cestě.
Děkujeme p. Čapkovi – Spotřební druţstvo Jednota, ţe nezapomněl na
dlouholetou pracovnici druţstva.
Za projevenou soustrast.

manţel Jan s rodinou
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Srdíčkový den
Tak jako kaţdý rok, tak i v letošním roce se naše škola zúčastnila veřejné sbírky pro občanské
sdruţení Ţivot dětem. Ve dnech 19.-20. dubna t.r. zorganizovaly ţákyně 9.B sbírku ve škole a tím tak
zajistily hladký průběh akce.
Celková částka, kterou se podařilo vybrat mezi ţáky a pedagogy, tvoří 2 310 korun. Výtěţek sbírky
bude věnován na nákup špičkových inkubátorů Giraffe Omnibend, pro novorozenecké oddělení FN
Hradec Králové, FN Ústí nad Labem a nemocnice České Budějovice.
Peníze, které byly vybrány, budou sloţeny na účet občanského sdruţení u České spořitelny v
Touţimi.
Pochvala a poděkování patří těmto ţákyním: Holasová K., Krejčová S., Heindrichová Z., Burdová A.
ZŠ Touţim - J. Váňová

Návštěva v městské knihovně
V dubnu, jako kaţdý rok, přišly na besedu děti ze ZŠ Touţim. Paní knihovnice nás seznámily
s chodem knihovny, vyprávěly o knihách a také připravily pro děti soutěţe. Za splněné úkoly
dostaly děti sladkou odměnu. Děkuji knihovnicím za ochotu a vlídnost.
Alena Lišková
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Slavnostní banket v SHŠ - Mariánské Lázně
V průběhu měsíce dubna t.r. jsme se
zúčastnili společenské akce ve Střední
hotelové škole v Mariánských Lázních.
Akce byla určena ţákům 8. tříd a
realizovala se v rámci předmětů Zeměpis,
RV a OV.
Střední hotelová škola byla zaloţena v
roce 1928 a patří ve své kategorii k těm
nejlepším středním školám v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovního
ruchu. My jsme měli moţnost si celou školu prohlédnout, vidět výrobní
prostory, odborné učebny a přípravny pokrmů, restaurační zařízení a
zároveň se seznámit i s moţností studia a přijímacího řízení. Tato škola
poskytuje svým studentům široké zázemí - odborná výuka, praktická
cvičení, moţnost udělat si barmanské zkoušky, ale i
moţnost zahraničních stáţí a praxí v tomto oboru.
Na závěr nás čekal slavnostní banket o pěti chodech,
kde nám vařili a zároveň nás obsluhovali ţáci 1. a 2.
ročníků. Po celou dobu akce nás slovem provázela
paní profesorka Mgr. D. Třmínková, která nás
zasvětila do tajů společenského chování na
slavnostních banketech a jak správně stolovat, jaké
vhodné příbory pouţívat k určitým pokrmům.
Celá akce se nám moc líbila a věříme, ţe někteří z
nás najdou zalíbení v této profesi a budou se příští
školní rok pokoušet o přijetí ke studiu na zdejší škole.
T. Kučová, K. Osvaldová - ţákyně 8. B, ZŠ Touţim

Prevencí proti kriminalitě
V květnu jsme navštívili se ţáky 9. tříd pořad od společnosti Medea Kultur zaměřený na problematiku
drog a kriminalitu mládeţe. Pořad se konal v LD Thermal v K. Varech a zaštítila ho VZP, která se
podílela na jeho financování.
V pořadu vystoupila PhDr. Tereza Sejkorová, která se zabývala vlivem drog na ţivotní styl a na
kriminalitu mládeţe a v pořadu také vystoupil odborník přes drogovou problematiku PhDr. Ivan
Douda. V pořadu vystoupil také zpěvák P. Kalousek, který zazpíval svoje hity.
V průběhu pořadu odborníci zodpovídali dotazy z řad studentů SŠ a ţáků ZŠ.
Mgr. M. Píbalová, J. Váňová

Tradiční rybářské závody v Touţimi
O tom, ţe děti umějí výborně chytat ryby, není pochyb. Rybářský
krouţek ZŠ Touţim pořádal v měsíci dubnu tradiční rybářské závody
na Karasáku. I sluníčko dětem fandilo, naladilo příjemnou atmosféru.
Po závodě byly vyhlášeny výsledky, soutěţící obdrţeli věcné ceny.
Absolutním vítězem se stal Kamil Michal se součtem mír 94 cm,
stříbrný byl Kašuba s 66 cm a bronzový Rešl s 51 cm. Blahopřejeme
a naše poděkování patří členům Českého svazu rybářů panu Jozovi a
panu Hovorkovi, kteří krouţek vedou.
K.Michalová – MěÚ Touţim OŢP
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Jarní sběrový den
U příleţitosti Dne Země jsme uspořádali v našem městě jarní sběrový den starého papíru, časopisů a
kartonů. Sběrového dne se zúčastnili ţáci ze druhého stupně, tzn. 6.-9. ročníky. Někteří ţáci se
zúčastnili Dne Země ve svých obcích, kde se podíleli na úklidu okolí pod dohledem zaměstnanců
obecních úřadů. Ostatní ţáci sváţeli se svými kárkami svázaný papír z celého města ke škole, odkud
ho odváţelo nákladní auto do sběrového dvora v Karlových Varech. Podařilo se nám naplnit celkem tři
nákladní auta, celkové mnoţství sebraného papíru činilo 4,58 t. Finanční částku, kterou jsme obdrţeli
za sběr, pouţijeme ve prospěch dětí na nákup upomínkových předmětů na sportovní soutěţe nebo
financování Dne dětí.

Š. Vodrlintová - ZŠ Touţim

Zdravý ţivotní styl
V průběhu měsíce května 2010 se konala na naší škole zajímavá beseda
na téma Zdravý ţivotní styl. Beseda byla určena ţákům 4. a 5. tříd a
pořádala ji praţská agentura J.M.L. pod záštitou VZP. Protoţe je naše
škola zapojena do projektu Ovoce do škol, připravili jsme v rámci
předmětu Pracovní činnosti pro ţáky 2. tříd zajímavý projekt v oblasti
stravování a zdravá výţiva.
Ţáci si připravili v rámci výuky PČ rébusy,
tajenky, kříţovky, skládanky, pexesa,
dotazníčky - a to vše na dané téma o
zdravém způsobu stravování.
Vyvrcholením celé akce byla praktická
příprava zdravé svačiny pro děti mladšího
školního věku spojená s ochutnávkou. O
průběh a zdar celé akce se postaraly
ţákyně z 8. A - A. Horníková, Š. Kotačková, B. Plachá, H. Hanzáková.
Děvčata připravila občerstvení podle zásad zdravé výţivy, a tak
všechny děti měly moţnost sníst svůj obloţený chléb plný zdraví. Kromě ochutnávky ţáci třídili a
vybírali potraviny podle obalů a třídili je do skupin na zdravé a nezdravé potraviny. Celou dobu
pracovali ţáci ve skupinách, průběţně se střídali na jednotlivých úkolech a dokonce i třídní učitelé měli
svoje přidělené úkoly.
Na závěr celé akce obdrţely děti diplomy se svým jménem o absolvování kurzu zdravé výţivy. Akce se
všem líbila a věříme, ţe v budoucnosti projekt zopakujeme pro další ţáky.
J. Váňová, ZŠ Touţim
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Plzeňský Prazdroj
Dne 3.května 2010 se ţáci 8. a 9. tříd zúčastnili
exkurze v plzeňském pivovaru. Exkurze se
konala v rámci předmětu Zeměpis, Občanská a
Rodinná výchova.
Celá prohlídka byla rozdělena na 8 zastavení s
výkladem a zároveň i s vyplňováním poznatků
do pracovního listu, který jsme kaţdý obdrţeli
na začátku exkurze v návštěvnickém centru.
Na první zastávce nás čekalo seznámení s
historií pivovarnictví v Plzni a českých zemích.
Druhé zastavení bylo u vstupní - jubilejní
brány, která byla postavena k příleţitosti
50.výročí od zaloţení pivovaru. Třetím
zastavením byla vodárenská věţ, která je
vysoká 51 metrů a svým tvarem nám
připomíná holandský maják. Čtvrté zastavení
se týkalo bednářů. Podívali jsme se do
historické bednářské dílny a viděli jsme, jakým
způsobem se vyráběly sudy na pivo. Na pátém
zastavení nás čekalo seznámení s formany a
formanskými vozy, které rozváţely pivo po

městě. Na delší vzdálenosti byly pro rozvoz
piva pouţívány lokomotivy. Šesté zastavení
přinášelo prohlídku muzea, kde je vystavená
unikátní odkrytá varná káď a kniha s podpisem
císaře Františka Josefa I. Sedmým zastavením
byly sklepy, kde se v minulosti uchovávalo pivo
v sudech. Osmým a posledním zastavením byla
tzv. lednice, to je místnost, kde bylo pivo
skladováno pod ledem a zároveň zde byl i led
uskladněn.
Prohlídka se všem moc líbila, dozvěděli jsme se
nové a zajímavé informace a uţ se těšíme na
další exkurze, které pro nás vyučující připraví.
ZŠ Touţim - A. Horníková, K. Daněk- ţáci 8. A

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 5
Tel.: 353 312 076, Po-Pá 8-12 13-17 hod., So 8-12 hod.
www.janperi.cz
e-mail: info@janperi.cz

Koupím obrazy, hodiny, nábytek
- stáří minimálně 70 let.

Ohodnotím a dobře zaplatím
Telefon : 353 222 837
Mobil : 602 376 141
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Experti zhodnotili stav touţimského zámku

Účastníci konference při exkurzi na zámku (foto J. Schierl).

Jednání konference v touţimské Sokolovně

V sobotu 27. března tohoto roku hostilo naše
město
účastníky
mezinárodní
odborné
konference stavebně historického průzkumu
Dějiny staveb 2010. Konference, pořádaná
Klubem Augusta Sedláčka (sdruţuje zájemce o
panská sídla - kastellologii) tak chtěla přispět
k záchraně touţimského zámku. Po seznámení
se s objekty zámku a jejich současným stavem
se přítomní odborníci, mezi nimiţ byly i takové
kapacity jako prof., PhDr. Tomáš Durdík, CSc.,
přední světový kastellolog a mimo jiné také
expert ICOMOS/UNESCO nebo člen vědeckých
rad
EUROPA
NOSTRA,
Deutsche
Burgenvereinigung e. V., či Comité permanent
Castrum Bene, a další pedagogové či vědečtí
pracovníci z vysokých škol či vědeckých
institucí a ústavů od nás i ze zahraničí,
přesunuli do místní sokolovny, a by zde
veřejně debatovali o tom, co viděli.

Překvapením bylo to, ţe touţimský zámek byl
přítomnými
odborníky
ohodnocen
jako
památka nadregionálního významu, jako
stavba, která i přes značnou devastaci
v posledním desetiletí má stále vysokou
památkovou hodnotu a je stále zachranitelný.
Z toho jasně vyplynulo doporučení expertů i
nadále usilovat o jeho záchranu. To je
významný moment pro město, který je moţno
vyuţít nejen při shánění nezbytných grantů a
dotací. Touţimský zámek není jen obyčejná
ruina či nějaká stodola. Otvírají se tím i
moţnosti čerpání dotací z jinak nedostupných
zahraničních zdrojů. Bohuţel na podnětnou
debatu k budoucímu vyuţití zámku jiţ z důvodu
potřeby vyklizení sálu pro jiný plánovaný
kulturní program nezbyl čas. Přestoţe byla
akce veřejná, přišli na ní jen tři zastupitelé a
několik dalších obyvatel Touţimi, nicméně akce
svůj účel splnila a díky účasti médií vč. televize
přispěla také ke zviditelnění problematiky.
Jiří Schierl

Pravidelný servis klimatizace šetří zdraví Vaše i Vašeho vozu !!!
Pravidelná údrţba
klimatizace Vašeho vozu
je nutností, na kterou
nesmíte zapomínat !!!!!
Dále provádíme :
DIAGNOSTIKA
PNEUSERVIS
PŘÍPRAVA NA STK
VÝMĚNY ČELNÍCH SKEL
SERVIS KLIMATIZACE
SERVISNÍ PROHLÍDKY
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ZŠP v Touţimi pořádala další ročník soutěţe „Překáţková dráha“.
Ve středu 28.dubna 2010 uspořádala naše
škola
XXII. ročník krajské soutěţe
Překáţková dráha, která je letos jiţ
podruhé organizovaná pod záštitou KÚ
Karlovarského kraje.
Tato soutěţ je mezi školami velmi
oblíbená. Ţáci v ní prokazují svou fyzickou
zdatnost, sílu a obratnost.

Soutěţe se zúčastnilo 7 škol:
(ZŠP a MŠ Touţim, ZŠ Touţim, ZŠP
Bochov, ZŠP Ţlutice, ZŠP a ZŠS M.Lázně,
ZŠ, MŠ a PrŠ K.Vary, ZŠP a ZŠS Chodov),
coţ představovalo 33 závodníků
(18 chlapců a 15 děvčat).

Výsledková listina:

CHLAPCI
1.místo - Kašpar D.-ZŠ Toužim (32,13 s)
2.místo - Dvořák J.-ZŠP Toužim (35,12 s)
3.místo - Švehla T. – ZŠP Chodov (35,45 s)
DÍVKY
1.místo - Marenčáková M.-ZŠ Toužim (41,32 s)
2.místo - Pastorková E.-ZŠP Toužim (43,07)
3.místo - Kučová T. - ZŠ Toužim (43,95)

Velký dík patří:
Krajskému úřadu Karlovarského kraje, který je patronem soutěţe a díky jeho finančnímu
příspěvku mohlo být proplaceno jízdné všem soutěţícím.
sponzorům, kteří poskytli hodnotné dárky pro vítěze:
Varnea, a.s.
FRAPE FOODS, s.r.o.
Uni Credit Bank
MARBES CONSULTING s.r.o.
HOLLANDIA K.Vary, a.s.
KÚ Karlovarského kraje
Obuv Romana Poplšteinová
Jiřina Straková, Lesy ČR
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Skoky opět oţijí bohatým programem
V rámci aktivit na záchranu a oţivení
Skoků (zaniklá obec s barokním kostelem,
v němţ se uchovával zázračný obraz „panenky
skákavé“) a jejich ohroţeného kulturního
dědictví proběhne o tomto létě pod patronací
občanského sdruţení Pod střechou další ročník
projektu ŢIVÉ SKOKY. Projekt je zaměřen jak
na dobrovolnické aktivity – průvodcovské

sluţby, brigády, tak také na kulturní a
společenské akce. Významnou událostí pak
bude také otevření naučné a mariánské poutní
SKOCKÉ STEZKY za účasti významných
osobností, která prochází také naším městem a
jeho okolím a také tradiční Skocká pouť.
Letošní aktivity podpořilo Ministerstvo kultury
ČR a Nadace Ţivot umělce.

Program hlavních akcí ve Skocích:
26.6., 18:00 hod.
– Geshem – vystoupení vokálního souboru
1.7., 9:00 hod.
– slavnostní otevření Skocké stezky v Teplé a první pouť po ní
(poutníci nocují z 2./3.7. v Touţimi).
3.7., 20:30 hod.
– Noc světel se zpěvy z Taizé
4.7., 10-18 hod.
– Skocká pouť – procesí, mše, posezení s občerstvením
– vše s hudebním doprovodem, trh, řemesla
17.7., 18:00 hod.
– Oldřich Janota – koncert písničkáře
7.8., 18:00 hod.
– Michal Hromek Consort – koncert kytaristy a jeho souboru
28.8., 18:00 hod.
– Lenka Dusilová a Petr Linhart – dvojkoncert písničkářů
Koncerty jsou benefiční, jejich návštěvou a dobrovolným vstupným podpoříte záchranu Skoků.
Kromě toho se ve Skocích konají dva mládeţnické tábory – Hnutí Brontosaurus (4.-14.7.) a skautské
ProSkoky (7.-15.8.), kam je moţno se ještě přihlašovat. Taktéţ jsou ještě volné některé sluţby
v kostele.
Bliţší informace o výše uvedených akcích a aktivitách najdete na plakátech nebo na webu
www.skoky.eu.

300. výročí narození J. A. Sehlinga
V tomto roce uplynulo 300 let od
narození touţimského velikána, barokního
hudebníka a skladatele Josefa Antonína
Sehlinga. Tento náš nejvýznamnější rodák a
také nesporně velmi zajímavá a významná
osobnost české hudby si zaslouţí nejen krátkou
zmínku v tisku, ale i důstojné připomenutí a
také návrat z hlubin zapomnění, kam jej uvrhlo
minulé století. A právě „kulaté“ výročí je

k tomu vhodnou příleţitostí. Proto se naše
sdruţení rozhodlo ve spolupráci s odborníky
uspořádat ve dnech 10.-12. září 2010 důstojné
oslavy.
Jejich
součástí
bude
veřejná
mezinárodní odborná konference, představení
Sehlingova díla a další kulturní a společenské
aktivity. Vzhledem k tomu, ţe jde o finančně
náročný projekt a současně prestiţní záleţitost
naší obce, obracíme na touţimskou veřejnost
s ţádostí o maximální podporu této akce.
Pod střechou, občanské sdruţení

KADEŘNICTVÍ JANA
opět v provozu od 1. června 2010
Bohumila Maňhalová
tel.: 607 801 902
Touţim, náměstí Jiřího z Poděbrad čp. 104 – 2. patro
provozní doba:
dle objednávek
Kadeřnictví dámské, pánské, prodej kosmetiky a biţuterie
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Z historie kopané v Touţimi
Po osvobození naší vlasti v květnu 1945 byly
vytvořeny podmínky pro obnovu českého
ţivota v našem městě. Po příchodu nových
českých osídlenců zahajuje záhy i tělovýchova
svou činnost. Do našeho města přicházeli
osídlenci z míst, kde válka zničila jejich
domovy, nebo nenacházeli pracovní uplatnění.
Osídlení města od roku 1945 znamenalo
nutnost obnovy narušeného hospodářství,
kulturního a společenského ţivota a současně i
s tím tělovýchovného hnutí. I kdyţ tito první
nadšenci to neměli vůbec snadné, došlo přesto
jiţ v následujícím roce – 1946 k uspořádání
tělovýchovné a sportovní slavnosti, jejímţ
výsledkem bylo zaloţení kopané v Touţimi.
Bylo vytvořeno fotbalové muţstvo, které se
převáţně skládalo z hráčů, kteří sem přišli jako
dosídlenci, nebo byli získáni aktivitou bývalých
národních správců. Jako jeden z prvních to byl
Arnošt Lehman. Z tohoto období počátku
fotbalu v Touţimi se nedochovaly ţádné
písemnosti, ani archivní materiály, a proto
můţeme
vzpomenout
jenom
některých
obětavých činovníků a hráčů. Byli to pánové
Husinecký Adolf, Mikula Antonín, Bank Rudolf,
Urban, MUDr. Kudláček, Šmejkal, Nešpor,
Bárta.
Na konci čtyřicátých a počátkem padesátých
let došlo v našem městě k velkému rozmachu
kopané. Výsledkem byla ta skutečnost, ţe
v řádných soutěţích byly tři kluby, a to Slovan
Touţim, druţstvo pily pod hlavičkou Tatran a
druţstvo vojenské posádky pod hlavičkou DA
Technik. V tomto období jako hráči působili:
Süsser, Settwin, Toncarové, Jozové, Ţeníšek,
Hejkal, Michalec, Švejkovský, Plešinger, Aška,
Hrabák, Kvasnička, Pácal, Walter, Růţek,
Řeţábek, Icíkové, Netolický, Eber, Bubla a další
a další. Co do sportovní výkonnosti nejvyšší
soutěţ hráli vojáci a to v roce 1955 I.B třídu.
Bylo na školu, ţe v roce 1956 bylo toto
druţstvo rozpuštěno a tak pouze někteří hráči,
hlavně vojáci z povolání natrvalo posílili
muţstvo Slovanu. Stejně tak došlo k zániku
druhého oddílu Tatranu. V tomto období došlo
i k vytváření podmínek a budování mládeţnické

kopané. Cílem tohoto bylo zabezpečit sportovní
uplatnění dětí na úseku kopané a růstem
talentovaných a nadaných jedinců vychovávat
vlastní hráče pro muţstva dospělých. V tomto
období se mládeţnická muţstva zúčastňovala
soutěţí v rámci okresu.
Koncem padesátých let došlo ke stabilizaci
muţstva dospělých a přes poměrně vysoký
věkový průměr se druţstvo stalo okresním
přeborníkem a postoupilo do I. třídy – plzeňské
skupiny. Toto byl však vrchol schopností
tohoto druţstva a tak vlastní účinkování v této
krajské soutěţi nebylo slavné. Projevilo se zde
jednak stáří některých hráčů na tuto soutěţ,
nedostatek finančních prostředků a následným
nedostatkem i počet hráčů. A tak po ročním
působení a dvouciferných poráţkách muţstvo
sestoupilo do okresního přeboru, ovšem to uţ
do okresu Karlovy Vary. Tato výkonnostní
stagnace se tímto nezastavila a dokonce
v druhé polovině šedesátých let muţstvo
dospělých hrálo dokonce III. třídu.
Po sestupu z krajské soutěţe většina aktivních
hráčů zanechala aktivní činnosti a několik let se
zde střídalo mnoho fotbalistů. Do muţstva byli
zařazování
dorostenci;
z těch
starších
jmenujme hráče: Pechara, Kebrdleho, Daňka,
Sekáče, Suchana, Lišku, Petráka. Z dorostu byli
zařazování hráči: Kusík, Prodělal, Pohan,
Bezemek, Rešl.
Jelikoţ aţ do konce roku 1964 nemáme řádné
podklady, proto ti, které zde nejmenuji, mi
určitě prominou.
Řádné zápisy ze schůzí výboru kopané jsou od
podzimu roku 1964. Kopaná byla pod hlavičkou
Sokola. Z funkcionářů je třeba jmenovat pány
Baumruka, Čermáka, Kříţku, Šimka, Kroupu,
Mikulu Ant. a další.
Na začátku roku 1965 se hráčský kádr posílil o
hráče Michálku, Vránu a ze Ţlutic se vrátil
Tomáš Czaja, ale o vzestupu touţimské kopané
aţ příště.
Zpracoval: Vrána Antonín
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Fotbalové hřiště z druhé poloviny 60. let

Muţstvo z Touţimi z roku 1953
Stojící zleva: Bubla, Joza M., Ţeníšek,
Źák, Settwin, Šereda, Pánek, Michalec.
Klečící zleva: Pácal, Řezáč, Hejkal.

Muţstvo z roku 1965 :
Stojící zleva: Michálek, Liška, Joza Zd.,
Chalupský, Sekáč, Czaja.
Klečící zleva: Prodělal, Beran, Vrána,
Suchan, Kusík.
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Vzniknou jednou v Dobré Vodě lázně?
Dobrá Voda je malá víska uprostřed pustiny.
V minulosti se k ní lidé chovali macešsky a tak
není divu, ţe se téměř vylidnila a jen obliba
chalupářství ji zachránila před úplným
zánikem. Dnes je Dobrá Voda známa spíše díky
občanskému sdruţení Český západ, které
pomáhá lidem z místní romské komunity nalézt
cestu, jak se plnohodnotně začlenit do
majoritní
společnosti.
Druhým
známým
fenoménem Dobré Vody je klášter - převorství
Trapistů na Novém Dvoře. Příběh Nového
Dvora je ten šťastnější z příběhů památek na
Touţimsku a Tepelsku. Kdysi honosný opatský
zámeček s hospodářským dvorem v 70. letech
vyhořel a zvolna se měnil v ruiny. Nyní je
nejlépe
opravenou
památkou
v okolí,
uvedenou v nový ţivot a je stále více
vyhledáván poutníky i ze zahraničí. Méně
známou skutečností však je, ţe Dobrovodsko
štědře obdarovala i sama příroda. Kromě
krásné krajiny se zelenými loukami a lesy,
průzračnými
potoky
a
romantickým
panoramatem Branišovského vrchu nadělila
Dobré Vodě také dar minerálních pramenů.
Nejde o příliš výjimečný jev v Tepelské
vrchovině, kde jen známých kyselek je přes
200. Podobný potenciál má například Otročín,
Teplá, Hoštec, Číhaná a další vsi. V okolí Dobré
Vody jsou historicky doloţeny kyselky tři, jedna
u Dřevohryz (ta je dodnes zachována), druhá u
dnes zaniklého Nového mlýna na Telecím
potoce pod Dobrou Vodou a třetí se nacházela
v okolí zaniklého Holdčíkova mlýna na
Úterském potoce, u silnice do Vidţína. Další
prameny
by
mohl
v okolí
odhalit
hydrogeologický výzkum. Jejich léčebné vyuţití
je zatím hypotetické.

Tato úvaha ale není prozatím nesmyslná,
neboť blíţe neznáme jejich vlastnosti a tudíţ
ani účinky. Otázka poloţená v nadpisu nebyla
míněna tak, ţe by v Dobré Vodě mohlo
vzniknout cosi na způsob třeba Mariánských
Lázní. Ta poţehnaná doba zakládání velkých
lázeňských měst je uţ dávno pryč. Ale jsou i
jiné příklady malých letovisek-klimatických
lázniček, jako byly svého času Prameny, kde
kromě pitné kůry bylo k léčbě pouţíváno
čistého, syrého vzduchu a aktivního pohybu
v okolní přírodě. V Dobré Vodě by tak mohli
být
v budoucnu
léčeni
alergici,
lidé
s respiračními chorobami, obézní, či by se tu
mohli v klidné atmosféře rekreovat stresem
přetěţovaní zaměstnanci velkých firem. Není
k tomu třeba mnoho. Stačí pouze zpřístupnit
prameny návštěvníkům. Oţivit síť kdys
zaniklých cest pro sport a turistiku a dobudovat
obytné kapacity a infrastrukturu sluţeb jako je
kavárna, obchod nebo restaurace. Velmi by se
tím oţivil turistický potenciál celé oblasti a
místní by měli řádný zdroj příjmů, vznikla by
nová pracovní místa a ves by získala nový
smysl své existence. I okolní osady jako
Prachomety, Bezděkov, Branišov, Vidţín, či
vzdálenější Neţichov by mohli mít z takového
vývoje prospěch. Je tedy velký potenciál
v Dobré Vodě a snad přijdou příznivější časy a
nalezne se kapitál a chuť k uskutečnění této
myšlenky.
L. Ostrovský
Reference: Jiří Milota, Jaromír Bartoš,
Průvodce po minerálních pramenech, II.
Minerální prameny Tepelska, ZO ČSOP
Kladská, Mariánské Lázně 2008
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Touţim slavila Dětský den….
Dne 30.5.2010 se v Touţimi slavil svátek našich malých občanů DĚTSKÝ DEN !!!
V rámci oslav si děti zasoutěţily při Pohádkové cestě lesem, kde na ně čekala spousta pohádkových
bytostí a sladkých odměn. Odpoledne nám pak zpříjemnila Heidi Janků a kouzelník ……………
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Radyňská cihla
a Olympiáda ve vrhu hablovkou
(5.ročník turistického pochodu)
dne 5. července 2010
sraz účastníků: 9:00 hod.
Touţim nám Jiřího z Poděbrad
Trasa:
Krásný hrad, Kojšovice, Lachovice,
bývala Hablova cihelna – hod cihlou „hablovkou“
Radyně – občerstvení pro účastníky, vyhodnocení
soutěţe, předání pamětní cihly
Akce je vhodná i pro rodiny s malými dětmi.
Autobus Radyně – Touţim: 16:45 hod.
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