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Velikonoce v naší farnosti

Zelený čtvrtek 5.4.2012
mše sv. 18,15 h.
Velký pátek 6.4.2012
Velkopáteční obřady 18,15 h.
Bílá sobota 7.4.2012
Boží hrob otevřen: 11,00 - 12,00 h.
14,00 -16,00 h.
Velikonoční Vigilie: mše sv. 21,00 h.
Neděle Zmrtvých vstání Páně 8.4.2012
mše sv. 9,30 h.
Veselé Velikonoce 2012
Přeje všem touškovským občanům
Mons. Vladimír Gajdušek
farář
Nový díl videozpravodaje
na webu města.
Hasičský, sokolský a
květinový ples, dětské
maškarní,
masopust v našem městě,
cvičení hasičů,
rekonstrukce ulic,
nové chodníky a mnoho
dalšího. www.touskov.cz

Ušatého zajíčka,
malovaná vajíčka,
přebohatou pomlázku,
dosti čsu na lásku.
Také zdraví, pohodu
a vždy dobrou náladu.
Radostné Velikonoce přeje květinářství
FLORA STYL-Svatava
NOVĚ v nabídce
stáčená odrůdová vína a archivní vína.
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os paprsek

Dětský karneval
Občanské sdružení Paprsek uspořádalo dne
29.1.2012 tradiční maškarní karneval, při kterém
se zaplnil sál tělocvičny v Kozolupech takřka
do posledního místa. Odpoledním programem
děti provázela královna se svým šaškem, děti

Výroční členská schůze
26.2.2012 se v podvečerních hodinách sešel
výkonný výbor OS Paprsek s některými svými
členy k výroční členské schůzi. Na schůzce
zazněly všechny informace nutné k bilancování
činnosti za rok 2011 i plány na rok 2012.
Při jednání byl mimo jiné odsouhlasen
výbor sdružení v následujícím složení :
M. Bártíková, V. Kestler, J. Königová,
G. Kroupová, I. Měsíčková, D. Mezerová
(místopředsedkyně), I. Procházková
(předsedkyně), M. Vnuková, Jiřina Lukešová,
P. Foltýnová, J. Štulcová.
Revizní výbor sdružení bude pracovat
v roce 2012 ve složení : J. Lukešová, M. Vinšová.
Účetnictví a hospodaření sdružení povede i
nadále paní J. Hájková.
V roce 2011 uhradilo členské příspěvky 146
dospělých většinou z řad rodičů dětí z Mateřské a
16
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tančily samy i se svými rodiči, soutěžily o ceny,
malovaly pohádkové postavičky a hlavně si celý
den náležitě užívaly.
O nápaditou výzdobu sálu se postaral jako
vždy pan Václav Kestler. Myslím, že tento ročník
karnevalu patří k vydařeným a příjemně
stráveným akcím.

Základní školy v Městě Touškově, které pomohly
financovat činnost sdružení.
Pro tento rok byla potvrzena výše členských
příspěvků ve výši 100,- Kč/ dospělá osoba, rok.
Členské příspěvky je možno hradit stejným
způsobem jako vloni, a to prostřednictvím dětí
učitelkám ve škole či školce nebo na Městském
úřadu Město Touškov, Dolní nám. 1, finanční
odbor v 1.patře -paní J. Lukešová, I. Procházková.
Při jednání výboru zazněly i plány aktivit
na letošní rok - určitě nebude chybět akce pro
předškoláky Psí stopou (přesné datum konání
akce bude zveřejněno mateřskou školou), slet
malých čarodějnic 30. dubna v kinokavárně,
oslavy Dne dětí 26.května, letní dětský tábor
v termínu 30.6.-7.7. (letáčky pro děti jsou k dispozici u paní Dobiášové v MŠ), noční hra Nebojsa či
spolupráce se Základní a Mateřskou školou Město
Touškov při dalších akcích (lampionový průvod
a Martinská slavnost, vánoční jarmark a další).

HOBBY

os PAPRSEK
Za finanční podpory sdružení se uskuteční i
následující kulturní pořady v kinokavárně Město
Touškov :
 25.5.2012 koncert skupiny Poutníci,
 27.9.2012 pořad Josefa Fouska,
 v prosinci koncert Žalman a spol.
Budeme se těšit na Vaši přízeň, výbor
sdružení OS Paprsek přeje všem občanům
slunečné jaro a příjemné velikonoční svátky.
Za výkonný výbor
OS Paprsek Města Touškova

Iva Procházková

HOBBY

Včelaři
O nepostradatelném významu včely medonosné pro člověka, krajinu i celý ekosystém,
nemůže být dnes již pochyb. Argumentů pro toto
tvrzení je mnoho, jeden ovšem převyšuje nad
ostatními a je neoddiskutovatelný. Je jím skutečnost, že včely jsou nejvýznamnějšími opylovači
hmyzosnubných rostlin na naší planetě. Na
opylování těchto hmyzosnubných plodin se právě
včely podílí 98%. Závislost lidí na včelách je
patrná, uvědomíme-li si, že světová produkce
potravin je z 90% závislá na plodinách ať již
hmyzosnubných nebo samosprašných a že 7 z 10
těchto plodin opylují včely. Opylováním dochází
nejenom ke zvýšení úrody, ale i k prostému přežití
nesčetných rostlinných druhů.
Uvedená fakta jsou stroze pragmatickým,
ale nejdůležitějším důvodem pro umístění včel
do zorného pole našeho zájmu.
Tak jako spousty ostatních rostlinných a
živočišných druhů, tak i včely jsou a to díky
zásahu člověka v kulturní krajině, druhem
potřebujícím naši ochranu a pomoc. Přesto, že se
dnešní včela medonosná - Apis mellifera pramálo
liší od včel obývajících planetu na úsvitu lidských
dějin, tak vztah člověka ke včelám prošel od
pravěku značným vývojem.
Sběr medu je zobrazen již na jeskynních
malbách ve Španělsku z konce starší doby
kamenné, tj. asi před 12 tisíci lety. Ponejprve
člověk jen využíval včelích produktů med, vosk a
propolis. Zpočátku tyto produkty včelám „loupil“,
přičemž se neohlížel na to, zda včelstvu svým
zásahem škodí. Přibližně v období 5000 let před

naším letopočtem se na Blízkém východu již
včely chovaly v hliněných nádobách. Na našem
území se v 9. století zcela jistě k chovu včel
používaly dřevěné nádoby a vyráběla se
medovina. Ve 14. a 15. století bylo ve střední
Evropě rozšířeno brtnictví - chov včel v lesních
brtích (tj. v dutinách živých stromů). V této době si
užívali včelaři mnoha privilegií, udělovaných jim
šlechtou.
Člověk si přenášel včely blíže ke svému
obydlí a choval je v prvních úlech vydlabaných
kmenech stromů, které se nazývají kláty, ale
využíval i jiné materiály jakými byla sláma, rákos,
proutí. Nicméně i v těchto dobách převažoval
u lidí zájem o med a vosk nad zájmem využívat
včely ke zvýšení úrody opylováním.
Naši předkové záhy pochopili, že stálý
přísun včelích produktů jim přinesou včely,
jejichž dílo (plástve) zcela nezničí a tím budou
moci užívat požitky opakovaně. Toto se vyřešilo
až koncem osmnáctého století, kdy začali chovat
včely na rámkách, které šly z úlu vyndávat.
Nechci a ani nemohu suplovat či konkurovat tímto článkem nesčetným písemnostem, které
na téma užitku a historie včelařství byly napsány.
Dnes v době internetu si může většina čtenářů
najít tyto informace podrobně a odborně sepsané.
Čtenářům, kteří došli při čtení až sem, budiž
útěchou, že úvodní mentorování bylo úvodem k
pojednání o včelách v Městě Touškově a okolí.
Psal-li jsem, že si člověk přenášel včely
blíže ke svému obydlí, nejinak tomu bylo i
koncem devatenáctého a začátkem dvacátého
století v Touškově. I zde bylo běžné, že místní
obyvatelé měli několik úlů v odlehlé části zahrad.
Produkce medu, vosku a propolisu byla využívána
„domem“ a přebytky se uplatňovaly jako žádaný
OZ 78-2012

17

HOBBY
produkt sousedské směny, nebo obchodování.
Počátky organizovaného včelařství v Touškově sahají do období po 2. světové válce a jsou
sepjaty s takovými osobnostmi, jakými byl
válečný letec bitvy o Anglii pan Štork, místní
učitel Kelíšek, čemínský včelmistr Koutenský,
přítel včelař Maršálek či přítel včelař Lang. Jejich
zásluhou a zásluhou jejich pokračovatelů přítele
včelaře Dolejše z Touškova, přítele včelaře
Stupky z Bdeněvse a mnoha dalších bylo
obohacováno i kulturní dění ve Městě Touškově a
okolí.
Spolek pořádal pravidelné plesy, přednášky a zásluhou přítele včelaře Václav Dolejše se
se včelami po dlouhá léta seznamovaly i děti ve
včelařském kroužku. Místní organizace Českého
svazu včelařů byla i v Českém měřítku významnou a uznávanou. Vždyť do Touškova na přednášky jezdil i Ing. Oldřicha Haragsima, CSc
(známý propagátor včelařství, entomolog, specialista na včelí biologii a botaniku, autor řady
včelařských příruček a publikací), dětský kroužek
se umisťoval na prvních místech v soutěžích
mladých včelařů. Včelařské plesy byly vyprodány
dlouho dopředu, ať již se pořádaly v restauraci
u Formana, nebo v Bdeněvsi.
O významu Touškovské organizace svědčí i
skutečnost, že v šedesátých a sedmdesátých letech
zde bylo kolem sedmdesáti včelařů a dodnes
místní organizace ČSV sdružuje členy z Chotíkova, Křimic, Malesic, Vochova, Kozolup,
Čemín, Doubravy, Myslinky i Kůští. O to
smutnější je skutečnost, že v Touškově samém
jsou dnes jen čtyři včelaři přítel Dolejš, Lávička,
Dezort a Schmid a do minulého roku ještě přítel
Kroupa st.
A kde se dnes můžete v Touškově se
včelami setkat?
Největší včelnici má přítel Dolejš, za
židovským hřbitovem, chová zde třicet včelstev a
této bohulibé činnosti se věnuje již přes 60 let. Šest
včelstev má u svého domu přítel Lávička ve Vozové ulici, čtyři včelstva přítel Kroupa ml. na
zahradě u domu v Čemínské ulici a pět včelstev
má u lesa nad prvním paloučkem přítel Schmid.
Přítel Dezort má včely v Kůští.
Místní včelaři v dobrém roce vyprodukují
dostatek medu jednak pro své potřeby, ale také
pro prodej takzvaně ze dvora. Cena místního
medu se v minulém roce pohybovala kolem 100120 Kč za kilogram (750ml). Místní produkce v
18
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začíná květovým medem, někdy pokračuje
medem jednodruhovým akátovým, dále
řepkovým medem a v pozdním létě medovicovým medem (známým jako lesní med).
V dnešní uspěchané době, kdy se lidé
snaží navracet k přírodním produktům,
oprašovat a navazovat na tradice, je včelařství
jednou z příjemných možností realizace. Rádi
bychom navázali na tradice místního včelařství
a pokud to čas, snůška i finance dovolí, tak
bychom chtěli obnovit slavnost medobraní,
uspořádat včelařskou výstavu o místním
včelařství, podaří-li se nám sehnat od místních
pamětníků fotografie a jiné dokumenty na toto
téma či fotografie přírody a krajiny Touškova.
Rádi bychom zde umístili i informační tabuli,
na které bychom mohli spoluobčany informovat
o činnosti spolku. Konečně, bude li mezi občany
a včelaři z okolí zájem, chtěli bychom se vrátit i
k tradici pořádání včelařských bálů.
Za místní organizaci ČSV Město Touškov

Václav Schmid

zivotní styl

SPOKOJENÝ STRÁVNÍK
Před nedávnem mě oslovila redakční rada o
vyjádření ke stravování ve školní jídelně ZŠ a MŠ
Město Touškov. I přes počáteční nechuť k sepisování příspěvku jsem nakonec odložila vařečku a
vrhla se ke klávesnici počítače.
Co o nás v krátkosti říci??? Moderně
zařízená kuchyně připravuje přesnídávky, dva
druhy obědů, svačinky a doplňková jídla. Také se
běžně podílí na akcích pořádaných v našem
městě. Naším hlavním úkolem je uvařit pro 114

zivotní styl
dětí z mateřské školy v Městě Touškově, 28 dětí
z MŠ ve Vochově, 65 dětí prvního stupně ZŠ, 88
dětí druhého stupně ZŠ, 35 zaměstnanců školy a
85 cizích strávníků. Na přípravě tohoto počtů jídel
se podílí pět kuchařek a provozní školní jídelny.
Naše heslo zní: „ Spokojený a najedený
strávník, který přijde zítra zase.“

Toho se snažíme docílit sestavením
zdravého, nutričně hodnotného jídelníčku, podle
zásad správné výživy, při dodržení spotřebního
koše. To znamená, že jsme povinni dodržet
množství masa, ryb, mléka, mléčných výrobků,
zeleniny, luštěnin, ovoce, brambor a nepřekročit
množství tuků a cukrů.
Sami jistě uznáte, že sestavit takový
jídelníček, se kterým by byla spokojena většina
strávníků, není žádná legrace.
Nejvíce nás potěší každý jedlík, který
přijde, za oběd poděkuje a ještě nás požádá o recept pro maminku. Ale máme i takové strávníky
(tato poznámka se naštěstí dotýká jen malého
počtu dětí), kteří vrátí celý oběd, aniž by alespoň
nějakou jeho část ochutnali. Totéž se týká i
doplňkového jídla - jogurt, ještě nerozbalený,
hodí do koše před jídelnou anebo s ním rovnou
praští na ulici. V případě ovoce máme někdy
obavy o zdraví ostatních spoluobčanů, jelikož na
chodnících v přilehlých ulicích se neválí jen
slupky, ale často celé ovoce.
Děti mají dost prostoru i času si ve školní
jídelně celý oběd sníst, popřípadě požádat o
zabalení domů. Touto cestou bych ráda poprosila
rodiče, aby svým ratolestem domluvili a společně
s námi svým dětem vštěpovali, že jídlem se
neplýtvá.
Najít společnou řeč mezi rodičem, malým
strávníkem a naší jídelnou to je cesta, kterou
bychom se měli vydat.
Největší odměnou pro všechny z nás je
prázdný talíř a spokojený strávník.
Kateřina Müllerová
provozní školní jídelny

základní skola

Den zvířat
Dne 23. 1. 2012 proběhl v rámci inkluzivní
výuky žáků prvního stupně na Dolním náměstí a
žáků tříd se speciálními vzdělávacími potřebami
jeden z připravovaných oborových dnů - Den
zvířat.
Žáci byli rozděleni do smíšených - barevně
rozlišených skupin, kde společně vyhledávali
informace o ohrožených druzích zvířat JV Asie
z různých zdrojů - časopisů, encyklopedií,

internetu. Seznámili se s typickou stavbou těla,
způsobem života a technikou lovu nosorožce
sumaterského, krokodýla siamského, vodní želvy,
kočky rybářské či pandy
červené.
Práce je velmi
zaujala, protože některá tato
zvířátka vůbec neznali. Pod
vedením učitelek děti
vyplňovaly pracovní listy a
vybrané druhy živočichů
v ý t v a r n ě z o b r a z o v a l y.
panda velká
OZ 78-2012
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základní skola
Všechny zjištěné informace každá skupina
zpracovala tajně, podle svých představ, schopností a dovedností. Na závěr jsme se všichni sešli
v herně a jednotlivé skupiny své poznatky
prezentovaly ostatním dětem. Jejich úsilí bylo
vždy odměněno potleskem.
Vyvrcholením oborového dne, zároveň
odměnou a překvapením byla pro žáky i učitele
milá návštěva - Mgr. Martin Vobruba, mluvčí
plzeňské zoologické zahrady, který je poutavým
vypravěčem. Žáci se zaujetím besedovali a
dozvěděli se mnoho zajímavostí ze života zvířat,
závěrem si mohli pohladit hada. Domů si odnášeli
nejen obrázky, ale především mnoho pěkných
zážitků, nových poznatků a také pocit, že o přírodu se musíme všichni starat. Akce se nám
vydařila a všem se moc líbila.
Zdeňka Ježková

Lyžařský kurz 2012
Stejně jako v předcházejících letech, tak i
v letošním roce jsme na lyžařský kurz odjeli
do Železné Rudy, do hotelu Ostrý. Tam i zpět jsme
jeli vlakem, žáci odjížděli bez batohů, lyží a
samotná cesta vlakem už byla dobrodružstvím.
Zavazadla odvážel pan Šmídl, žáci byli bez
starostí. Celý kurz proběhl od pondělí do pátku, 6.
až 10. února. Každý rok se snažíme jezdit v podobném termínu hned začátkem února. Je po
pololetí, ale především jsou velmi dobré sněhové
podmínky a to je pro nás nejdůležitější.
Po příjezdu do Rudy jsme se rychle
ubytovali, vzali lyže a hurá na svah, na Samoty,
kde jsme se začali „seznamovat“ se sněhem. Ještě
ve škole jsme se teoreticky rozřadili do družstev a
ono to kupodivu vyšlo a nikoho jsme už nemuseli
v průběhu týdne přeřadit. Lyžaři jezdili v prvním a
druhém družstvu, třetí byli snowbordisté.
K překvapení žáků,
dalším zaměstnáním byla
odpolední přednáška
o lyžování a večerní zaměstnání, které spočívalo
v zajímavých hrách a
soutěžích, které organizovala paní učitelka Mertlová. Na tuto teorii
jsme chodili do místní základní školy. V dalších
dnech jsme se rozdělili, jednotka a snowbordisté
jezdili Nad nádražím a dvojka na Samotách. Celý
týden jsme se zdokonalovali a zdokonalovali, až
20
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jsme nakonec všichni vyjeli vlekem na kopec,
abychom zase všichni bezpečně sjeli dolů.
Pro některé to nebylo jednoduché, ale
zvládli jsme to všichni a určitě jsme se zlepšili.
Večerní přednášky s filmem byly zaměřené
na klasické lyžování, carving a snowboard, takže
ten kdo chtěl, se mohl leccos dozvědět. Ve středu
odpoledne jsme aktivně odpočívali. Jeli jsme na
Špičák a přes Čertovo jezero jsme se pěšky vraceli
do Rudy. Další relaxací byla koupel v hotelovém
bazénu. Rozloučení s lyžařským týdnem skončilo
čtvrteční diskotékou s prodlouženou večerkou.
Společně s první jízdou na vleku určitě patřila
mezi největší zážitky kurzu. Celkově kurz hodnotíme jako jeden z nejzdařilejších.
Nepříjemné bylo jedině mrazivé počasí.
Na závěr bych také chtěl poděkovat svým
kolegům, paní učitelce Mertlové, panu učiteli
Kratoškovi a Perlíkovi za pomoc při realizaci
kurzu.
Mgr. Vladimír Kumpa

Mezinárodní
projekt
10 českých škol se v letošním školním
roce zúčastní mezinárodního projektu
InGenious. Jednou z těchto pilotních škol je i
ZŠ a MŠ Město Touškov.
Cílem tohoto projektu je posílit propojení mezi výukou přírodovědných oborů
ve školách a praktickým profesním uplatněním
mladých lidí v této oblasti. Projekt chce podpořit rozvoj výuky matematiky a přírodovědných
předmětů tak, aby mladí lidé ve školách získávali dovednosti, které budou následně potřebovat ve své praxi.
Projekt koordinuje European Schoolnet
(EUN) a European Roundtable of Industrialists (ERT). Kromě České republiky je do projektu zapojeno dalších 15 zemí.
Úkolem vyučujících bude otestovat výukové moduly vytvořené firmami a podniky,
které jsou do projektu zapojeny. Roli
koordinátora českých učitelů plní DZS Dům zahraničních služeb.

základní skola

50. výročí založení speciálního
školství v Městě Touškově

žáci se specifickými vývojovými poruchami
učení (dyslektici, dysgrafici, dysortografici,
dyskalkulici) a chování (ADHD, ADD).
Vzděláváme dále žáky zdravotně postižené
s lehkým a středně těžkým mentálním postižením.
Naše zařízení splňuje požadavek na inkluzivní vzdělávání všichni žáci našeho zařízení tráví
společný čas během oborových dnů, školních
slavností a výletů, zájmových kroužků či socializačních pobytů.
Naším cílem je vytvořit prostředí vzájemného porozumění, akceptace a sounáležitosti mezi
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a
žáky, kteří nepotřebují speciální přístup. Naším
cílem je, aby každý žák dosáhl osobního naplnění,
stal se kvalitním občanem společnosti a byl
schopen získat odpovídající zaměstnání na trhu
práce.
Vzhledem k letošnímu výročí jsme se
s kolegyněmi rozhodly uspořádat výstavu prací
žáků a ukázat veřejnosti, co všechno žáci se
speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pedagogové dokážou.
Ochotně nám vyšla vstříc GALERIE
PALETKA v Plzni.
Velice ráda bych všechny na tuto výstavu
pozvala.
Lenka Mouleová

Naučný výlet do Terezína

Letošní rok je pro Město Touškov význačný
také tím, že uplynulo 50 let od založení
speciálního školství ve městě.
Škola pro žáky, kteří vyžadovali při výuce
zvláštní péči, byla zřízena v roce 1962 a měla dvě
třídy. Vzdělávalo se zde 24 žáků, kteří nestačili
dodržovat časový plán výuky na běžné škole.
Od té doby se vykonalo mnoho práce.
V roce 2003 došlo ke sloučení ZŠ a Zvláštní školy.
Od školního roku 2005/2006 byly v ZŠ a MŠ
Město Touškov zřízeny třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které mají ve spádové oblasti velmi dobré jméno. Mohou se zde
vzdělávat jednak žáci zdravotně znevýhodnění tj.

Ve středu 7. března jely obě deváté třídy
na naučný výlet do Terezína.
Ráno, když jsme šli do školy, na nás
netrpělivě čekal předem objednaný zájezdový
autobus. Když jsme se všichni usadili na svá
místa, autobus vyrazil na cestu. Všichni vyndali
své svačiny, takže autobusem zavála vůně čerstvě
usmažených řízků. Po dojedení jsme byli
přecpáni, a tak jsme se obrátili na své věrné
pomocníky telefony, které nám pomohly zahnat
nudu. Po dlouhém sezení a únavné cestě v autobuse nás všechny překvapilo náhlé nucení na WC.
Ale kde? Nikde jsme "nepotkali" žádnou
restauraci nebo veřejné záchody. Až náhle se
objevila naše záchrana - benzinová pumpa.
Všichni jsme vyběhli jak utržení ze řetězu a pádili
jsme na záchod.
K našemu zděšení benzinová pumpa neměla
záchody. Kluci tento problém vyřešili snadno, ale
OZ 78-2012
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dívky musely čekat, až dojedeme k terezínskému
parkovišti .
,,Konečně jsme tady!" zvolali všichni,
kterým se chtělo na záchod. Po vyřešení tohoto
problému jsme šli všichni spokojeně navštívit
Muzeum Ghetta, kde na nás už netrpělivě čekala
mladá paní, která nás seznámila s myšlenkou
holocaustu.
Po přednášce jsme měli chvilku na malou
svačinku, pak si nás rozdělily dvě průvodkyně
podle tříd. Na nás čekala starší paní, která nás
provedla po Velké pevnosti, zašla s námi do márnice, kazatelny, židovského hřbitova a řekla nám
spoustu zajímavých věcí a na závěr, jako perličku,
nám ukázala, jak žili Židé v Ghettu.
Po prohlídce Velké pevnosti jsme se sešli
s druhou třídou a přesunuli se do Malé pevnosti,
kde si nás opět rozdělili na dvě skupiny. Vše
pečlivě fotografovali naši třídní fotografové. Náš
průvodce nám ukázal, v jakých špatných a pro nás
neskutečných podmínkách žili ubozí vězni. Nacházeli jsme se v místech, kde se děly ukrutné
věci. Pro představu v místnosti o rozloze 5m x 5m
živořilo šedesát mužů, kteří se pomalu otáčeli za
malou dírkou ve zdi, aby se mohli nadechnout a
vykonat potřebu, spali ve stoje a spousta jich

základní skola

Co se stalo s Budulínkem,
když vyrostl?
Odvážní třeťáci se vydali do říše fantazie
hledat odpověď na otázku, co se stalo se známou
pohádkovou postavičkou.
Že Budulínka odnesla liška, to všichni víme,
ale co se sním stalo, když vyrostl?
Vznikla spousta napínavých příběhů, ale jak
to bylo "doopravdy", to si budete muset přečíst
v tajném Slabikáři :-) .
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nedožila rána. Nejčastější nemoc byla tzv.
,,Terezínka“, dále umírali na podvýživu - př.
dospělí muži vážili kolem čtyřicetipěti kil a to
museli vykonávat fyzicky náročné práce. Jejich
jídelníček se skládal z náhražky kávy, z jednoho až
dvou krajíců chleba a časem se jejich porce
zmenšovala.
Hygienické podmínky téměř neexistovaly,
dozorci jim poskytli jeden kbelík uhlí na celý
týden i na delší dobu. Nejhorším trestem pro vězně byla samotka, která byla odloučena od všech
ostatních vězňů, místnost byla zhruba velká jako
kabinka WC, ve které nic nebylo, ani okno.
Průvodce nás vzal tunelem v pevnosti, ve
kterém jsme se mnohokrát polekali, neboť na nás
kluci z legrace skákali z uliček tunelu. Vyšli jsme
na popraviště a pomalu jsme se blížili ke konci
naší prohlídky. Průvodce se rozloučil a my se sešli
s druhou skupinou u židovské hvězdy, kde jsme
pořídili poslední foto dne.
Pomalu a unaveně jsme se dobelhali k našemu autobusu, který na nás čekal na parkovišti.
Všichni se rádi posadili na svá sedadla a těšili se na
návrat domů, aby mohli vyprávět svůj dojem
z tohoto výletu.
Žáci 9.A a 9.B

Materská skola

Maškarní rej ve školce
Dlouhou dobu jsme se všichni společně
připravovali na maškarní rej v naší mateřské
škole. Vyráběli jsme různé třpytivé masky,
královské koruny z papíru i papírové brýle.
Nechali jsme pracovat fantazii a rozvěsili jsme
po stěnách barevné girlandy. Vyzdobili jsme si
vesele celou naši školku. Společným znakem
Masopustu a karnevalu je nevázané veselí, tanec,
zpěv a hudba. Konečně jsme se dočkali vytouženého dne úterý 28. 2. 2012. Děti přicházely ráno
do mateřské školy v doprovodu rodičů s úsměvem
na tváři. Maminky své děti ustrojily do kostýmů a
s citem jim namaskovaly obličej - zcela je
proměnily na princezny a prince, klauny, rytíře,
kovboje, piráty, berušky, víly, kocoura v botách,
čarodějnice, kouzelníky a různá zvířátka. Všichni
jsme se ocitli v pohádkovém království plném her,
soutěží a tance. I paní učitelky se změnily
v pohádkové postavy, zahradnici a usměvavou
selku. Dvě Bílé paní lákaly děti k tanci a kominík
chtěl přinést nejen sobě, ale úplně všem spoustu
štěstí.
Veselé hry a skotačení, různé soutěže ... to
vše jsme si užívali od rána ve všech třídách naší
školky. Ale největší vyvrcholení vypuklo

v 9 hodin dopoledne. Všechny děti i učitelky se
sešly ve II. třídě u "Koťátek". To bylo radosti ...
vypukl ten pravý "maškarní rej" ... setkání
kamarádů ze všech tříd naší školky. Společně jsme
si zazpívali a zatančili píseň "Chodíme si
chodíme", která je převzata z Dánska, staročeské
"Hojačky", veselou píseň s pohybem "Kdo má
ruce tleskat musí" a spousta dalších veselých písní
zněla celou třídou.
Vypukla radostná zábava plná tance, soutěží
a her při hudbě pravá diskotéka. Rozpustilý
průvod masek a maškar dominoval tomuto dni
oslavili jsme společně příchod jara.
Tato krásná chvíle však utekla jako voda ...
škoda.
Za MŠ napsala Hana Kristlová

Přidáte se k nám?
V nadcházejícím období čeká naší
mateřinku přijímací řízení pro školní rok
2012/2013.
Veškeré informace naleznou rodiče na webových stránkách MŠ www.ms.touskov.cz nebo
ve vývěsce MÚ či na frekventovaných místech
v obci.
Přehled dat k přijímacímu řízení:
2.4.2012
vydávání žádostí v MŠ
13:00 - 16:00 hod.
16.,17.4.2012 přijímací řízení (zápis do MŠ)
13:00 16:00hod.
Těšíme se na všechny nové budoucí
mateřáčky i jejich rodiče.

Psí stopou 2012
Také již máme určeno předběžné datum
3. ročníku ,,Psí stopy“, která by se měla uskutečnit
12.5. 2012 ve 14:00 hod.
Sejdeme se opět na zahradě MŠ a následně
ve skupinkách vyrazíme za dobrodružstvím a
zakončíme v areálu Kynologického klubu MT.
J.Štulcová,
ved.uč. MŠ Město Touškov

OZ 78-2012
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Fotbalový oddíl A tým

Dále jsme odehráli první zápas Krajského
poháru:
Město Touškov - Vejprnice
1:3
Bouzek

Během čtyřměsíční fotbalové pauzy došlo
v našem týmu k několika změnám. Před koncem
podzimní soutěže přišel nový trenér Milan Mareš.
Z hráčů k nám na přestup přišel brankář Jakub
Mudra z Rokycan, záložník Robert Kazda z Dobřan a obránce Miroslav Šiml ze ZČE, který se
přistěhoval do Touškova. Hostování jsme prodloužili Josefu Hajajsovi z Křimic, Liborovi
Chvojkovi z Viktorie Plzeň a Radkovi
Schveinertovi z Rokycan. Ve Zruči zůstal na
hostování Vláďa Nosek. Hostování v Chrástu
skončilo Ondrovi Karbusickému. Cílem pro letošní jaro je zachovat I.A třídu.

K prvnímu mistráku jsme jeli v plné síle
do Lub u Klatov, které jsme na podzim porazili
doma 3:1.
Luby - Město Touškov
9:1 (4:1)
Karbusický O.

První domácí zápas jsme odehráli v sobotu
17.března s celkem Chlumčan, s kterým jsme loni
prohráli 1:2
Město Touškov Chlumčany
3:1

Ostatní fotbalová mužstva

Naše rezerva zahájila soutěž přeloženým
zápasem v sobotu 24.3. od 15 hodin na domácím
stadionu s týmem Košutky B (v den uzávěrky ještě
Sestava pro jarní sezónu:
nebyl znám výsledek). O den dříve jeli k mistrovBrankáři: Jakub Mudra, Matěj Koťuha
skému klání do Dobřan naši dorostenci, kteří se
Obránci: Miroslav Šiml, Radek Schveinert,
budou snažit udržet skvělé podzimní výsledky a
Jakub Kotáb, Zdeněk Pašek,
postoupit do krajské soutěže. Starší žáci nastoupili
Martin Pešík, Libor Chvojka,
ke svému prvnímu zápasu na Letné v pondělí 26.3.
Josef Hajajs
Pro malý počet hráčů jsme odhlásili ze soutěže
Záložníci: Stanislav Karbusický, Jaroslav Hauer, kategorii mladších žáků. Starší přípravka zahájila
David Vrba, Lukáš Hodek,
na Viktorce také v pondělí 26.3. a mladší příRobert Kazda, Jan Zajíček,
pravka odehraje svůj první zápas na Sencu 2.4.
Pavel Kumpera
V letošním roce nebude přihlášena stará garda a
Útočníci: Ondra Karbusický, Matěj Bouzek,
to z důvodu malého počtu hráčů v B týmu, znaMartin Kumpera
mená to tedy, že „starší“ hráči budou tvořit jádro
Trenér:
Milan Mareš
béčka.
Vedoucí týmu: Milan Bártík ml.
Všechny výsledky a aktuální informace
Zdravotnice:
slečny Petra a Anna
Vám přinášíme na www.tjsokolmestotouskov.cz.
Na přelomu února a ledna se starší přípravV průběhu zimní přestávky absolvoval náš ka a žáci jako každý rok zúčastnili zimního soutým turnaj Memoriál Josefa Ibermajera na Senco středění v Zelené Lhotě. Počasí nám přálo a tak
Doubravka na umělé trávě.
jsme mohli urazit desítky kilometrů na běžkách.
Město Touškov - Cerhovice
5:3
Karbusický S. 2, Kumpera P., Kumpera M., Hauer

Město Touškov - Chlumčany

4:3

Karbusický 2, Kumpera

Město Touškov - Černice

3:1

Karbusický O., Karbusický S., Hajajs

Město Touškov - Senco

7:3

Schveinert, Karbusický S., Kumpera

Město Touškov - Bolevec

1:5

Bouzek

Město Touškov - Příkosice

3:4

Bouzek 2, Karbusický S.

Město Touškov - Nýřany

nehráno

z důvodu naší velké marodky

Celkově jsme obsadili 8.místo. 3. místo v tabulce střelců obsadil Standa Karbusický se 7
brankami.
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Tým starší přípravky pod vedením
Aleše Wagnera a Luboše Syrovátky.
Tým starších žáků na pochodu
v Zelené Lhotě
(venkovní teplota -16ºC)

sportovní okénko tj sokol

PERMANENTKY

KRONIKÁŘ

Vážení domácí diváci a příznivci, ceníme si
vaší věrnosti a náklonnosti k touškovské kopané,
Hledáme kronikáře oddílu,který by se pofandíte nám již dlouhá léta v časech dobrých i dílel na zachování informací z TJ pro budoucí
horších. Rádi bychom Vám nabídli pro celý rok generace. Prosíme případné zájemce, aby se
2012 permanentku za zvýhodněnou cenu obrátili na Pavla Foltýna.
na všechny domácí zápasy jako poděkování za
vaši přízeň. Permanentky jsou v prodeji na pokladně při zápasech A týmu za cenu 200 Kč na rok KOCOUREK MODROOČKO
nebo u pokladníka TJ Aleše Krále.
Ve středu 7. března naše TJ uspořádala
pro
děti
z MŠ a ZŠ divadelní představení
VÝZVA PAMĚTNÍKŮM
„Kocourek Modroočko“ v kinokavárně.
Děti byly nadšené z výkonů pražského divaVážení členi i nečleni dříve i déle narození. delního souboru Pidivadlo (web.pidivadlo.cz).
Výkonný výbor dává dohromady staré materiály,
fotky, filmy, předměty týkající se naší TJ od jejího
vzniku. Věci si od Vás pouze zapůjčíme, naskenujeme, nafotíme, přetočíme a vrátíme. Pokud
naleznete nějaké archiválie, obraťte se, prosím,
na Pavla Foltýna. Budeme vděčni, pokud se nám
podaří zachovat kus historie našeho oddílu.
S Vaším svolením bychom rádi umístili případné
dokumenty na náš web, abychom se o doby dávno
prošlé podělili se všemi našimi členy.

CYKLISTICKÝ ODDÍL
Od začátku března začal opět svou přípravu
cyklistický oddíl pod vedením Václava Zvonaře.
První ostrý závod naše žáky čeká u nás na
Velké ceně Města Touškova 8.dubna, kterou
pořádá naše TJ v rámci seriálu Becker cup.

BOWLINGOVÝ ODDÍL
Výborně si vede náš bowlingový oddíl pod
vedením Rostislava Brzici. V krajské soutěži
1. Regionální lize Západní Čechy drží s
přehledem první místo. Další informace naleznete
průběžně na našem webu.

SPORTOVNÍ PLES
Další kulturní a velmi povedenou akcí byl
únorový Sportovní ples v Kozolupech.
Ve vyprodaném sálu se bavilo přes 220 lidí.
Výborně hrála kapela Jenny.cz a zážitkem bylo
vystoupení taneční dvojice i krásných modelek.
Velký dík za organizaci plesu patří Ivetě
Rejškové. Samozřejmě by nic nešlo podnikat bez
účasti mnoha sponzorů, kterým chci jménem TJ
ještě jednou poděkovat.
Pavel Foltýn
OZ 78-2012
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PLÁNOVANÉ AKCE
8.4.

cyklistický závod

29.4.

tradiční fotbalový turnaj mladších a
starších přípravek Touškováček
2012 (už 9.ročník)

25.-27.5. pojedou naši žáci a přípravka
na zahraniční turnaj do rakouského
města Horn spojený s prohlídkou
Vídně

MĚSTO TOUŠKOV
REPREZENTUJÍ MISTŘI ČR
V lednu letošního roku se v Pardubicích
uskutečnilo celostátní finále 12. ročníku
„Amatérské bowlingové ligy“ (dále jen ABL).
Členi TJ Sokol Město Touškov Rostislav Brzica,
Dalibor Dědič a Roman Veselý byli u toho.
Samotná účast v republikovém finále je
velkým úspěchem. V ABL je zapojeno přes 1000
družstev a 4500 jednotlivců. Do pardubického
finále se probojovalo 73 nejlepších mužů, 25 žen a
36 družstev.
Družstvo západočechů ve složení Rostislav
Brzica, Tomáš Bílek, Dalibor Dědič a Roman
Veselý se probojovali až do užšího tříčlenného
finále. V něm bojovali o zlato s celky Římská
Legie Ostrava a SK Bowling Rožná. „Začátek se
nám nepovedl, nepadaly nám striky a ještě v
polovině finále jsme ztráceli na soupeře 150,
respektive 160 kuželek,“ říká člen týmu Rostislav
Brzica. Potom ale nastal obrat. Dalibor Dědič
trefil sedm striků v řadě a já šest a to nám
pomohlo,“ zdůrazňuje Brzica. Strhující finiš
přinesl nakonec touškovským hochům zlaté
medaile a mistrovský titul.

„Velká cena Města Touškova“

1. závod P.A.L. - BECKER cup 2012
neděle 8. dubna 2012
Popis akce :

2. Ročník XC závodů v Městě Touškově,
součást 12. ročníku Plzeňské amatérské ligy
horských kol Poháru Plzeňského kraje MTB
Místo konání :

Město Touškov u rybníka, okr. Plzeň-sever
GPS: 49°46'48.35"N, 13°14'24.058"E

Délky okruhů v metrech

Startovné :
Muži, ženy, junioři
Ostatní
+ záloha
na startovní číslo

100,- Kč
050,- Kč
050,- Kč

Pořadatel:
Pavel Foltýn,
TJ Sokol Město Touškov

Karel KUTINA
ředitel soutěže ABL

Ředitel: Pavel Foltýn
 Děti startují s písemným souhlasem zákonného zástupce a v jeho
doprovodu !
 Všichni účastníci jsou povinni dodržovat platné stanovy P.A.L.
 Veškeré reklamace a protesty je možné vznášet do 20 min.
po ukončení závodu a to pouze na ředitele závodu po složení

kauce 50,- Kč.
Ředitel závodu:
Technický ředitel:
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Pavel Foltýn (602406602)
Martin Jabůrek (602427116)

sDH

Vážení čtenáři
Obecního zpravodaje.
Rád bych Vás seznámil s dosavadní činností
Jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Městě
Touškově v letošním roce.
Letošní rok pro nás ve výjezdové činnosti
začal hned 3. ledna, kdy jsme vyjížděli k dopravní
nehodě do obce Kozolupy. Jednalo se o srážku
dvou osobních automobilů v prostoru hlavní
křižovatky, kde naše jednotka provedla zajištění
místa nehody, protipožární opatření a na místě
události řídila dopravní provoz po dobu vyšetřování. Poté pomohla odtahové službě při odklízení havarovaných automobilů. Dalším naším
letošním výjezdem byla opět dopravní nehoda
v obci Kozolupy. Jednalo se o osobní vozidlo,
které neopatrností řidiče skončilo na střeše v potoce v nepřehledné zatáčce při výjezdu z obce
Kozolupy směrem na Myslinku. Společně s kolegy z HZS st. Nýřany jsme místo nehody zajistili
a počkali na příjezd vyprošťovacího jeřábu z HZS
Plzeň st. Košutka. Po vyproštění vozu jsme byli
odesláni zpět na základnu. 23.ledna jsme byli opět
vysláni k dopravní nehodě, tentokrát v katastru
našeho města směrem na obec Písek, kde nad firmou Novem Car Interior Design, bylo vozidlo
mimo vozovku. Po zajištění místa nehody jsme na
místě řídili provoz na komunikaci.
30. ledna jsme byli vysláni na hlášený požár
komínového tělesa do sportovní ulice v Městě
Touškově. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že
požár v komínovém tělese již samovolně vyhasl.
Přesto naše jednotka provedla vyčištění a kontrolu
komína . 3. března nám byl vyhlášen výjezd na
požár skládky travního odpadu do Mlýnské ulice
za areál bývalé firmy Besi.
Zatím posledním letošním výjezdem byla
11.3. 2012 technická pomoc složkám IZS. Jednalo
se o pomoc Záchranné zdravotnické službě Plzeň,
při snášení pacienta z prvního patra v bytovém
domě v Březové ulici v našem městě.
Dále v JSDHO probíhá pravidelný výcvik a
školení členů výjezdové skupiny a nováčků.
20. - 21. ledna se naši nováčkové zúčastnili
základního výcviku nositelů dýchacích přístrojů

na HZS Plzeň st. Košutka , kde prošli teoretickým
školením o používání dýchací techniky a
praktickým výcvikem v cvičném polygonu.
Všichni úspěšně základní výcvik ukončili
závěrečnou zkouškou.
První únorový víkend probíhala cyklická
odborná příprava jednotek předurčených pro likvidaci dopravních nehod na HZS Plzeň st.
Košutka. Celá naše výjezdová skupina se tohoto
výcviku zúčastnila.
11 února jsme se s našimi kolegy z Vodní
záchranné služby Plzeň , hasiči Kozolup a Blovic
zúčastnili školení a výcviku na Hracholuské
přehradě v kempu Keramika. Tématem byla
záchrana osoby ze zamrzlé vodní plochy.
Nasimulovali jsme prolomený led a účastníci
školení si vyzkoušeli různé praktiky záchrany
osob v mrazivém prostředí a počasí. 10. a 11.3.
probíhala každoroční cyklická odborná příprava
velitelů a strojníků v Kaznějově v objektu bývalé
firmy Lachema Kaznějov. Nedělního praktického
výcviku se zúčastnili nejenom naši velitelé a
strojníci , ale i někteří „řadoví“hasiči.
Na žádost našeho zřizovatele M.Ú. Město
Touškov jsme v rámci praktického výcviku práce
s motorovou pilou provedli pokácení několika
stromů v parku na Školním náměstí. Stromy
musely být odstraněny z důvodu výstavby
dětského hřiště.
Náš sbor se podílel na přípravě znovuobnoveného masopustního průvodu městem.
Doufáme, že se tato akce občanům líbila a že příští
rok přibudou do této taškařice další masky a
nálada bude opět perfektní.
Za JSDHO Město Touškov

velitel David Trsek
Inzerce
Ať slunečné dny Vám štěstípřinesou
a Velikonočnídny pohodové jsou.
Krásné a veselé velikonočnísvátky,
voňavou pomlázku
a příjemně strávené jaro
Vám přeje
Ilona Nováková
stánek Pod Kaštany -Tabák
OZ 78-2012

27

Spolecenská kronika

Gratulujeme k životnímu jubileu
Duben 2012
Břicháčková Olga
Červená Emilie
Dolejšová Gerlinde
Dudková Libuše
Hrdina Jaroslav
Kantor Gabriel
Krůta Zdeněk
Kumperová Markéta
Lipertová Marta
Němečková Emanuela

Novotný Jaroslav
Škarda Ladislav
Šlaufová Irma
Titl Pavel
Tkáč František
Vilikovská Bedřiška
Vraná Anna
Zapomělová Jolana

Nově narození
od 1.12.2011 do 29.2.2012
Weisskopf Jan
Bobotová Kateřina

Květen 2012

Červen 2012

Čechurová Jiřina
Divíšek Alexandr
Chuchmová Vali
Kalasová Miluše
Karlíková Hildegarda
Kortus František
Krausová Anna
Marhoulová Milada
Motlík Jaroslav
Motlíková Naděžda
Opava Josef
Sak Jan
Široká Zdeňka
Švecová Květuše
MUDr. Tomek Jaromír
Vogelová Jiřina
Weisskopf František
Zahradníková Vlasta
Zemanová Zdeňka

Březinová Anna
Čečilová Silva
Doubek Ladislav
Ing. Dráždil Václav
Dráždilová Marie
Duda Oldřich
Fenzl František
Kasová Zdeňka
Maříková Marie
Nádraský Jindřich
Policová Cecilie
Prokopcová Jindřiška
Titzeová Jiřina
Václavík Pavel
Valentová Olga
Vítovec Josef
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Obálka
Vedení města informuje
Slovo místostarostky
KV informuje
Reakce starostky
Z jednání zastupitelstva
Změny v MHD
Paměť krajiny
František Plass
Masopust 2012
O masopustu v kronice
CPOS
Velikonoce ve farnosti
Inzerce
Touškov
LIVE
Ceník
AVE
OS Paprsek
Včelaři
Spokojený strávník
ZŠ
MŠ
TJ Sokol
SDH
Společenská kronika
MŠ celoroční projekt

Inzerce

Je téma, o kterém byste si rádi ve zpravodaji přečetli,
a chybí vám tu? Chcete i vy přispět svým textem?
Své náměty zasílejte na :
katerinaduchkova@gmail.com. Děkujeme.
Obecní Zpravodaj - vychází zpravidla čtyřikrát ročně,
přináší informace a zajímavosti
z Města Touškova. Na tvorbě se podílí redakční rada. Náklad 780 výtisků.
Vydávání povoleno rozhodnutím MK ČR pod č. MK ČR E 122/92.
Uzávěrka příštího čísla: 8.6.2012. Sazba, grafické úpravy a tisk:
Studio Šestka - Andrea Design, Plzeň; andrea@studio6.cz, tel. 377 921 210

