OBECNÍ

ZPRAVODAJ
INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI Z MĚSTA TOUŠKOVA

č.

100

DUBEN 2019

Pátek 3.5.2019 od 19 hod / kinokavárna

Johnny English znovu zasahuje

Sobota 4.5.2019 od 17 hod

Hašler! Hašler! Hašler!
Neděle 12.5.2019 od 17 hod

S kouzly kolem světa

Čtvrtek 16.5.2019 od 19 hod

Koloběžkou po Asii
Pátek 17.5.2019 od 19 hod / kinokavárna

Cena za štěstí

Pátek 31.5.2019 od 19 hod / kinokavárna

Co jsme komu zase udělali?

Pátek 14.6.2019 od 19 hod / kinokavárna

Zrodila se hvězda

Středa 26.6.2019 od 19 hod / přednáška

Touškov a svět

Pátek 28.6.2019 od 19 hod / kinokavárna

Všichni to vědí

Kompletní program
a vstupenky na www
.kcmt.eu

číslo 100

Obecní zpravodaj Města Touškova

Vážení čtenáři našeho Obecního zpravodaje,
oslovuji Vás, kteří jste přečetli nebo jen prolistovali většinu ze stovky čísel,
která doposud vyšla, ale i Vás, kteří držíte v rukou svůj první výtisk.
Stovka. Je to impulz k tomu, abychom se zamysleli nad tím, zda
tento způsob předávání informací
je stále živý a má své místo u našich obyvatel. Měli bychom dále
vydávat a stále informovat, i když
se zpožděním, tímto způsobem?
Nebo sto a dost a vrhneme se na
sociální sítě!
Zatím u papírové verze zůstáváme.
Stále je mezi námi dost těch, kteří si
rádi „počtou z papíru,“ prohlédnou
fotografie a připomenou si akce
a události, které městem proběhly
v minulých měsících. A že jich je!
Je možné, že se názor za pár let
změní, technika jde přeci jen neúprosně vpřed a my se jí jistě nechceme bránit.

městě. Pokud budete chtít otisknout svůj příspěvek, pošlete jej do
doby uzávěrky na email zveřejněný
na poslední straně každého vydání.
Dovolte, abych Vám popřála hezké
Velikonoce. Třeba zrovna v našem
stém vydání Obecního zpravodaje
najdete inspiraci jak strávit sváteční dny. Je dost aktivních lidí a organizací či spolků, které pro nás
zajímavé sportovní i kulturní akce
připravují a snaží se o to, abychom
si uspěchaný život občas zpříjemnili. A pak nám třeba napište a podělte se o své názory, pocity a nápady.
Ale to už ve 101 vydání Obecního
zpravodaje.
Dagmar Mezerová

Sté vydání našeho občasníku připomeneme obálkou a článkem
uvnitř zpravodaje o historii jeho vydávání. Jinak ale máte před sebou
číslo se všemi informacemi, které
očekáváte.
I nadále se budeme snažit o objektivní informování o dění v našem
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Vážení a milí spoluobčané, Chodníky a komunikace
konečně je tu jaro, příslib hezkých
dnů. A my k vám přicházíme s dalším vydáním našeho zpravodaje.
Tentokrát je v novém, slavnostním
hávu. Jak jste se již dočetli v úvodníku, vydáváme jubilejní, sté číslo.
Rozhodli jsme se proto i naše příspěvky pojmout trochu jinak.
Pro vaší ještě větší informovanost
brzy uvedeme v život aplikaci pro
mobilní telefony – Občan v obraze. Bude mít přímou návaznost na
webové stránky a zároveň bude
sloužit jako tzv. mobilní rozhlas.
Zřídili jsme i facebookovou stránku
města. Sdílíme tak s vámi aktuální informace. Těší nás váš zájem,
ale není v naší moci reagovat na
komentáře. Je to především z časových důvodů, protože v našem
městě se toho děje tolik, co musíme
řešit. A především jsme facebook
nezřizovali jako diskusní fórum.
Rada města rozhodla o ukončení
vydávání videozpravodaje. Důvodem bylo, že by v podstatě docházelo k dublování příspěvků.
Facebook je zdarma a ušetřené
prostředky jsme se rozhodli směrovat do kultury a na vytvoření nových webových stránek města.
Co pro vás chystáme dále, to se dočtete v následujících příspěvcích.
Rádi bychom vás také my pozvali na prestižní akci, kterou naše
město hostí a podporuje, a to na
Český pohár Město Touškov MTB
XCO 2019 ve dnech 26. – 28. dubna.
Přijďte fandit závodníkům, ale především členům našeho BIKE CLUB
Město Touškov!
Přejeme vám všem krásné a veselé
Velikonoce! Prožijte volné dny podle svých představ!
Iveta Zajíčková, starostka
Jan Veselý, místostarosta
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V měsíci dubnu se obnoví práce na dobudování chodníků na
konci Čemínské ulice. Podařilo se
nám dojednat se správcem komunikace, tj. Správou a údržbou
silnic Plzeňského kraje, že opraví
stávající kanalizaci, která odvádí
z komunikace vodu. Poté budeme moci dokončit naši stavbu.
Proběhla výběrová řízení na opravu splaškové i dešťové kanalizace
v ulici Mírová. Opravy
se také dočká část ulice
Květná, a to od pošty až
po vyústění malé uličky
na Malesickou.
Podali jsme žádost o dotaci na opravu Mlýnské
ulice. Uvidíme, zda budeme úspěšní.
Na Líšťanské ulici bude
v letošním roce vybudován nový chodník
v úseku od Lesní ulice
k firmě Schwer Fittings
s.r.o. Společně s obcí
Kozolupy jsme získali
dotaci na nový chodník,

respektive cyklostezku mezi našimi obcemi. Po vydání stavebního
povolení proběhne výběrové řízení na zhotovitele. Naším cílem
je započít se stavbou co nejdříve.
Připraveny máme i další projekty
a pracujeme na zadání nových,
neboť stále je co opravovat.
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Bytové hospodářství
I nadále pečujeme o naše domy
a byty. V letošním roce jsme již
stihli nechat opravit ležatou kanalizaci v bytovém domě Stavební 329. V nejbližších dnech bude
zahájena oprava balkonů v domě
s pečovatelskou službou.
Připravuje se projekt na rekonstrukci uvolněného bytu Čemínská 149. Po prohlídce místa zva-

žujeme možnost rozdělení na dva
byty.
Pokračujeme postupně v opravách hlavních rozvodů elektroinstalace v našich domech. Po delší
době se uvolnil také nebytový
prostor v majetku města (Motýlek). Než bude nabídnut k dalšímu využití, proběhne oprava
elektro a sociálního zařízení.

Plzeňská vstupenka
Od měsíce března 2019 je možné
na Městském úřadě Město Touškov
možné zakoupit vstupenky na kulturní akce v rámci systému Plzeňská vstupenka. V současné době se
jedná o prodej vstupenek pouze na
akce pořádané městem.

Kulturní Centrum Město Touškov
Jistě neuniklo vaší pozornosti,
že se veřejnosti znovu otevřelo
KCMT. Po dlouhém uvažování, zjišťování podmínek i na základě zkušeností z jiných měst se naše město rozhodlo, že své krásné kulturní
centrum bude provozovat samo.
V rozhodnutí nás utvrdilo zejména to, že o osud centra projevil zájem pan David Minařík, který se na
podzim loňského roku stal členem
kulturní komise. Propojení činnosti kulturní komise a kulturního
centra má přeci logiku, že?
A tak jste již v měsíci březnu mohli zaznamenat, že KCMT opět žije.
Sál praskal ve švech zejména při
divadelních představeních Enigmatické variace. Senioři se bavili
s Václavem Žákovcem, znovu promítáme filmy.

Naším cílem je přivést do města kvalitní a dostupnou kulturu
pro všechny generace. To sebou nese samozřejmě finanční výdaje, ale jak již zaznělo na
zasedání zastupitelstva, kultura
nikdy nebyla výdělečná, ale ke
kvalitnímu životu obyvatel města patří.
Výčet akcí, na které se již v letošním roce můžete těšit, není
malý. Aby vám nic neuniklo, sledujte webové stránky, facebook
a samozřejmě plakátovací plochy. Znovu jsme se zapojili do
systému Plzeňské vstupenky,
takže nákup vstupenek na naše
akce je pro vás komfortnější.
Těšíme se, že se s vámi budeme
v KCMT často potkávat.

Provozní doba prodeje vstupenek:
Pondělí13,30 – 16,30 hod.
Středa 13,30 – 16,30 hod.
Pátek 10,00 – 13,00 hod.
Místo prodeje: Městský úřad Město
Touškov – přízemí, Dolní náměstí 1,
Město Touškov.

Poplatek za psa 2019
Upozorňujeme, že s termínem od
1.1.2019 do 31.3.2019 byl splatný
poplatek za psy na rok 2018.
Žádáme všechny, kteří tento poplatek dosud neuhradili, aby tak
co nejdříve učinili. Poplatek je
možné uhradit v hotovosti v budově Městského úřadu Město
Touškov (podatelna - pokladna,
1. patro), nebo bankovním převodem.
č. účtu: 3046696/0300,
vedený ČSOB, a.s.
variabilní symbol:
číslo popisné
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Dětské hřiště
Pro naše děti jsme zrenovovali
dětské hřiště, a to včetně plotu.
Každoroční kontrola totiž ukázala, že plot i některé prvky jsou na
hranici životnosti. Přeci jen povětrnostní vlivy za těch sedm let,
kdy hřiště slouží, udělaly své. Nepomohly ani lokální opravy.
Děti se tak mohou těšit z nového kolotoče, pískoviště a nových
pružinových houpadel.
Vzhledem k oblibě, které se hřiště
a park těší, jsme se rozhodli zadat
zpracování projektu na využití celého prostoru. Naše představa je,
že bude sloužit jak pro malé, tak
větší děti. Projekt hodláme využít
i k podání žádosti o dotaci.

Pozvánka na pouťové slavnosti
Ve dnech 21. až 23. června vás srdečně zveme na již druhý ročník „Touškovských slavností“ pod širým
nebem. Těšit se můžete například na skupinu Kamelot, děti na Klaunku Pepinku, zahraje skupina The
Shower, Knaipen Roll. Na své si přijdou i senioři, v neděli vystoupí cimbálovka CM Kyčera a Soubor
písní a tanců Jiskra.

Poplatek za pronájem
hrobového místa na rok 2019
Poplatek za pronájem hrobového místa na rok 2019 je splatný do 30.6.2019.
Platbu je možné provést převodem
na účet města - č. účtu 3046696/0300
s variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy bez lomítka, nebo hotově
na pokladně MěÚ Město Touškov (dle
platebního kalendáře, který je přílohou smlouvy). K provedení platby na
pokladně MěÚ je nutné předložit uzavřenou smlouvu nebo číslo smlouvy.
Upozorňujeme plátce, že MěÚ již od
roku 2018 nezasílá složenky na úhradu poplatku za pronájem hrobového
místa.
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Velikonoce 2019 ve farnosti Město Touškov
14.4. Květná neděle 10.00 hodin mše sv., zpívané Pašije (B.Kašpar)
18.4. Zelený čtvrtek 18.00 hodin mše sv.
19.4. Velký pátek

18.00 hodin bohoslužba, zpívané přímluvy

20.4. Bílá sobota 21.00 hodin svěcení velikonočních svící,
			 Velikonoční chvalozpěv (Exsultet),mše sv.
21.4. Neděle		 Slavnost zmrtvýchvstání
		
8.15 hodin Kozolupy - mše sv.
		

10.00 hodin Město Touškov mše sv.

Všechny obřady doprovodí příslušnými zpěvy místní Chrámový
sbor.
Mons.Gajdušek a Chrámový sbor
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TOUŠKOV
Záleží nám na tom, aby se nám společně lépe žilo
Strategie – už od doby starověkého Řecka je toto slovo
spojováno s vytvářením dlouhodobého plánu činností, zaměřených na dosažení nějakého
cíle. Strategie také znamená jasně zvolit způsob, jak konkurovat. Konkurence v pojetí města
či obce jako živého organizmu
znamená vývoj a zdokonalování
všech aspektů směrem k zainteresovaným stranám. Zainteresovanými stranami rozumíme Vás
- naše občany, firmy, instituce.
Vědomá představa o vlastní budoucnosti a jasný plán pro její
naplnění jsou nutností pro každého člověka a tedy i pro nás
jako město, které nechce stát na
místě a chce se neustále vyvíjet.
Strategický plán rozvoje města

je klíčový dokument zahrnující
představy a cíle, kterých chceme
v následujících letech dosáhnout. My už jsme pracovat začali. Vedení města vytvořilo řídící
a koordinační skupinu pro sestavení strategie a vize, kde chceme
naše krásné město v budoucnu
mít. V současné době analyzujeme skutečnost. V tomto okamžiku se můžete zapojit i vy do společné práce na utváření budoucí
podoby našeho města. Jak? Prostřednictvím dotazníku, který je
součástí tohoto Obecního zpravodaje nebo elektronicky.
Přiložený dotazník máte možnost vyplnit a následně ho vhodit na Městském úřadě do sběrného boxu, který bude umístěn
ve vstupní hale. V době uzavření

Městského úřadu můžete vhazovat dotazníky do venkovní
schránky.
Dále je možnost vyplnit dotazník
veřejného průzkumu elektronicky pomocí odkazu na webových
stránkách města a Facebooku.
Tento dokument je zpracováván na dobu platnosti let 2019
– 2029. Nejde však o jednou provždy uzavřený materiál. Je materiálem živým s možností jeho
neustálých aktualizací podle
měnících se vnitřních a vnějších
podmínek života celého města. Cílem tohoto dokumentu je,
abychom nastartovali aktivní
vzájemnou spolupráci jak mezi
městem směrem ke státní správě, tak i s Vámi, našimi obyvateli,
místními podnikateli a všemi,
kterých se život v našem městě
dotýká. Tato společná práce pak
jistě povede k dalšímu rozvoji.
Vaše spolupráce bude při tvorbě
strategického plánu velice důležitá, děkujeme za Váš čas!
Každou Vaši připomínku, nápad
či poznatek rádi zvážíme a případně do strategie města zapracujeme.

Zveřejňování usnesení ze schůzí rady města
a zasedání zastupitelstva města
Usnesení ze schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města jsou
pravidelně zveřejňována na webových stránkách města www.touskov.
cz, v sekci úřední deska.

Budeme rádi za vaše podněty,
které pro naši práci budou přínosem. Neváhejte nám napsat
na e-mailovou adresu starostka@touskov.cz .
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Hoblík, rašple, pilka, dláto…….
„Pracovky nás baví,“ je slyšet od
žáků, kteří již měli možnost navštívit školní dílnu v rámci pracovních činností.
Ale vraťme se na začátek příběhu.
Ve staré budově Základní školy na Čemínské ulici se nachází
sklepní prostory. Tyto prostory se
zvláště u starších budov potýkají
s vlhkostí. Veškeré vybavení místností nebo uskladněný materiál
snadno podléhá korozi a plísním.
Nejinak tomu bylo i ve sklepích
„základky“.
Za pomoci odborných firem vedení školy vypracovalo projekt
a žádost o finanční prostředky
z fondů EU. Před hlavními prázdninami se prostory dílny a skladu
vyklidily a mohlo se začít.
V rámci rekonstrukce se podařilo odizolování vnější zdi budovy,
zadrenážování základů budovy
a dešťová voda se odvedla od budovy do prostoru parku.
Vnitřní prostory získaly nový,
industriální vzhled. Zkopala se
vlhká omítka, zdi mohou dýchat
a vysychat. Položila se nová dlažba v dílnách. Z prostředků se též
dílny vybavily pracovními stoly, svěráky a skříněmi na nářadí
a materiál.
Přístup do dílny je nyní bezbariérový. Z dotace se do sklepních
prostor namontoval výtah pro
vozíčkáře.
Tím však rekonstrukce neskončila. Jistě neušel vaší pozornosti
i nový domek v areálu školy, kde
vznikl prostor pro uskladnění sekačky a zahradního nářadí.
Celková rekonstrukce zmíněných
částí budovy se vyšplhala na 2,5
miliónu Kč.
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Úpravami prochází i školní zahrada. Došlo k vybudování chodníku
před budovou školy, po kterém
mohou žáci bezpečně přijít ke
vstupu. Již začala výsadba keřů kolem oplocení v zadní části pozemku. Ta bude pokračovat dále. Cílem
je přidat více zeleně, park doplnit
různými druhy porostu, oživit jej.
V prostoru za trafostanicí u parkoviště školy plánujeme vybudovat
venkovní učebnu a prostory pro
pingpongové stoly. Část této vize
bychom chtěli uskutečnit již letos
v létě. Probíhají výběrová řízení.

Snad se nám podaří znovu obnovit školní zahradu pro výuku pěstitelských činností. Zahradu, kde se
žáci budou učit pěstovat zeleninu,
ovoce i užitečné bylinky.
Výzva: „Ve skladu nově zrekonstruovaných dílen nám chybí regál. Pokud byste náhodou věděli, že někdo
vyřazuje, vyhazuje kovovou regálovou konstrukci, dejte nám vědět.
Rozměry alespoň 2,5 x 3,0 x 0,5m
(v x š x h). Pokud bude větší, zmenšíme si jej. Děkujeme.“
Dagmar Mezerová
Martin Moravec
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Děti a senioři
Při příležitosti Mezinárodního dne
žen navštívilo dne 7. 3. 2019 první
oddělení školní družiny spolu se
čtenářským klubem Pečovatelský
dům Města Touškova. Děti předaly přáníčka a kytičky, které samy
vyrobily. Začátkem března napsaly děti babičkám dopisy, na které
se již několik odpovědí od babiček vrátilo. Spolu si budou nějakou dobu dopisovat a pak dojde
i k osobnímu setkání.
Dále děti předvedly jarní pásmo,
kde přečetly jarní pohádky, básničky a daly babičkám několik
jarních hádanek. Za povedené

vystoupení děti dostaly sladkou
odměnu.
Na závěr jsme se domluvili na
dalších návštěvách, kdy budou
děti společně s babičkami hrát
hry, číst pohádky, vyrábět jednoduché dekorace a výrobky nebo
trávit společný čas venku na zahradě. Radost z návštěvy byla
vzájemná a setkání generací obohacující. Myslím, že je potřeba
v dětech prohlubovat úctu ke stáří a touto cestou se tak děje úplně
přirozeně.
Jitka Pařízková

Technika má zlaté dno
Technika má zlaté dno, je název
soutěže, kterou vyhlašuje každoročně Plzeňský kraj. Cílem soutěže je přiblížit žáků základních
a středních škol svět techniky
a třeba je tímto ovlivnit při volbě
povolání s technickým zaměřením.
Rádi bychom do této soutěže přihlásili i tým složený z žáků naší
základní školy. Dne 30.4.2019 od
začátku vyučování bude probíhat
v budově školy soutěž čtyřčlenných týmů složených z žáků 6.,
7. a 8. ročníků. Tým dostane sta-

vebnici Merkur č.8 a z ní se pokusí
během čtyř hodin sestavit model
pohyblivého jeřábu poháněného jedním motůrkem. K dispozici
budou mít žáci i další potřebné
součástky. Chceme touto soutěží
připravit tým na krajskou soutěž,
zároveň žáky naučit spolupracovat v týmu.
Zájemci ze 6.-8. ročníků si domů
přinesou letáček s podrobnějšími
informacemi. Držte pořadatelům,
a hlavně soutěžícím palce.
Martin Moravec
strana 7

Obecní zpravodaj Města Touškova

číslo 100

Střípky z naší mateřinky
,,Čas letí jako bláznivý…“ zní v písni Karla Gotta.
A nelze nic jiného, než tento fakt
potvrdit. Zvláště v dětském kolektivu se stále děje něco nového. Než jsme se nadáli, školní rok
se přehoupl do druhé poloviny
a pomalu a jistě nás čeká ve školce mnoho dalších akcí a bohužel
i loučení s našimi budoucími školáky.
Ježíšek byl k naším dětem opravdu velkorysý. Na základě spolupráce s NOVEM Car Interiér
Design, Město Touškov zastoupenou paní Karlou Minaříkovou
a Ing. Markem Thomaierem, jsme
měli možnost vybavit dětské šatny u třídy Zajíčků (tedy našich
nejmenších) novým nábytkem,
který vyrobila firma pana Daniela
Linharta – Výroba nábytku DAN.
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Předběžně máme s Novem Car
domluvenou další velkorysou ,,finanční injekci“, za kterou bychom
rádi pořídili nové vybavení zahradními prvky do areálu MŠ.
Ještě jednou mnohokrát děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Při příležitosti oslav MDŽ vystoupil pěvecký sbor Koťata pod vedením paních učitelek Jiřiny Lukešové a Martiny Hrdličkové na
Okresním setkání žen v kulturním
domě v Bdeněvsi.
Veliký potlesk zúčastněných, poděkování od pořadatelů a velká
pochvala od členů kapely byly
odměnou nejen dětem, ale i oběma našim skvělým hudebnicím.
Jako každým rokem, i letos, nás
navštívili ve školce klauni, rytí-

ři, kovbojové, ale i víly, princezny, čarodějky – zkrátka mnoho
a mnoho krásně a s láskou připravených masek.
Při karnevalovém řádění se děti
pobavily, zasoutěžily i smlsly
na slaďoučkých masopustních
kobližkách. A ,,vyřádily se „ i paní
učitelky…
,,Byla zima ve vsi, kde jsi, zimo,
kde jsi?“
Se zimou jsme se všichni s radostí
rozloučili nejen veselými jarními
písněmi a říkadly, ale především
vynesením Morany. Slavnostní
průvod dětí došel až k řece, kde
jsme Moraně všichni zamávali
a začali se opravdu těšit na jaro,
kdy budeme moci vytáhnout odrážela, koloběžky, kbelíčky a lopatky.

číslo 100

Do konce školního roku nás
čeká ještě velká spousta společných aktivit nejen pro děti,
ale i jejich rodiče. S velkým
úspěchem se setkala veselá
akce pro rodiče a děti – Mámo,
táto, pojď si hrát!, kterou moc
rádi zopakujeme. Dále nás
čeká projektový den v MŠ –
Hrajeme si celý den (návštěva
zástupce z fa Stejkr s novými
didaktickými hrami, které si
budou moci děti během celé-
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ho dopoledne vyzkoušet), projektový den mimo MŠ – Cesta
kolem světa, kdy navštívíme
mini ZOO v Plasích, dále oslava Dne dětí, besídky k závěru
školního roku, týdenní zotavovací pobyt v Horní Blatné a samozřejmě vyřazení našich nejstarších předškoláků – zkrátka
mnoho a mnoho zábavných
i vzdělávacích aktivit.
Mezi nejbližší akce patří Zápis
do mateřské školy.

Spolupráce naší základní školy
a dopravní průmyslovky pokračuje

Dne 17. 4. 2019 od 10:30 hod.
do 16:00 hod. proběhne vydávání dokumentace spojené se
Dnem otevřených dveří. Samotný zápis se uskuteční 2. 5.
2019 od 10:30 hod. do 16:00
hod.
Jarmila Štulcová

O spolupráci se SPŠD na projektu
v rámci našeho kraje , jsem již několikrát informovala.
Tentokrát jsme uskutečnili exkurzi žáků 8. ročníků do Botanické
zahrady v Praze. Kromě stálých
expozic, kterými nás provedla
a zajímavým vyprávěním zaujala
šikovná průvodkyně, byla k vidění
i nádherná výstava rozkvetlých orchidejí všech barev a tvarů v nápaditých vazbách.
Cestou zpět jsme stihli, kromě
oběda v restauraci „U Káji Maříka“,
ještě prohlídku zámku v Mníšku
pod Brdy, kde se děti dozvěděly mnoho z dob dávno minulých
i z období 1. republiky.
Naše spolupráce bude i nadále pokračovat a čeká nás ještě několik
zajímavých exkurzí a projektových
dnů.
Dagmar Mezerová
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Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
„Rozhodujme o tom, jak budeme žít.“
Vážení čtenáři,
ráda bych vás v krátkém příspěvku seznámila s děním v naší organizaci. Centrum pečovatelských
a ošetřovatelských služeb Město
Touškov poskytuje terénní pečovatelskou službu osobám v nepříznivé sociální situaci. Za našimi
klienty docházíme do jejich domácností a pomáháme jim s úkony, které již sami nezvládnou. Poskytujeme úkony péče o vlastní
osobu (např. pomoc s hygienou,
s pohybem po domácnosti, s oblékáním a svlékáním, pomoc při
přesunu z a na vozík, apod.), dále
zajišťujeme stravu (buď dovozem
obědů, nebo přípravou jídla),
pomáháme se zajištěním chodu
domácnosti (pomoc s úklidem,
praním prádla, ale také např. nabízíme pomoc při topení v kamnech). Našim klientům také zajišťujeme nákupy nebo doprovod
na úřady či k lékaři. Díky tomu
mohou klienti zůstat ve svém domácím prostředí, na které jsou
zvyklí, obklopeni svou rodinou,
známými, sousedy, a nemusejí
odcházet do pobytových zařízení.
V posledních letech se povědomí o pečovatelské službě značně
rozšířilo. Pečovatelská služba již
není vnímána pouze jako dovoz
obědů, ale naši klienti čím dál
více využívají širokou škálu služeb, které nabízíme.
Pro naše klienty také pořádáme
během roku různé akce. Poslední
z nich byla oslava MDŽ, kdy děti
ze Základní školy Město Touškov
přišly společně s paní Jitkou Pařízkovou popřát našim babičkám.
Přinesly dárečkem krásné papírové květiny vlastní výroby a zarecistrana 10

tovaly básničky s jarní tématikou
nebo přečetly krásné příběhy.
Moc děkujeme za krásné zpříjemnění dne a zanesení jarní nálady
do naší DPS.
V tomto roce máme v plánu se
Základní školou Město Touškov
spolupráci na rozvoji mezigenerační vztahů našich dětí a seniorů.
Snahou je zabránit mezigenerační propasti, což je například rozkol v názorech, životních postojích, hodnotách a životním stylu
mezi dvěma generacemi, případně mezi rodiči, prarodiči a dětmi.

V plánu je velké množství aktivit,
které budou vykovávat naši senioři společně s dětmi.
Přeji všem čtenářům příjemně
strávené jarní dny.
Gabriela Třísková
koordinátorka střediska Touškovsko

Více informací o naší organizaci
a službách, které poskytujeme, najdete na našich webových stránkách www.pecovatelskasluzba.cz
nebo na telefonu 774 483 702.
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V KD Kozolupy proběhl 9. 3. 2019 již tradiční, v pořadí
sedmý ples Centra pečovatelských a ošetřovatelských
služeb Město Touškov
Ples Centra se postupně zařadil mezi vyhledávané
a oblíbené každoroční akce a je pořádán především
k potkávání se napříč generacemi a také k představení pečovatelské služby z trochu jiného náhledu.
Mezi hosty jsou tak naši klienti, jejich rodiny a přátelé, pracovnice centra, představitelé měst a obcí
spolupracujících s Centrem a v neposlední řadě
i veřejnost. Na přípravách i průběhu akce se podílejí zaměstnanci CPOS s pomocí pracovníků Města
Touškova i Kozolup a také šikovných dětí ze ZŠ v Manětíně, které nám na přání vždy vyrobí krásnou výzdobu. Ta letošní byla v podobě květin, 9. března tak
do Kozolup zavítalo jaro a zelenkavé a růžové barvy.
Velmi důležití jsou pro nás také dárci do naší tomboly a celkově na průběh plesu. Ani bez nich by nebylo
možné ples uspořádat.
Během slavnostního zahájení pronesly pár vět
paní ředitelka Lenka Šeflová a paní starostky Města Touškova a Kozolup – Iveta Zajíčková a Michaela
Opltová. Večerem provázel pan Jiří Václavek, k tanci
a poslechu hrála kapela Amati band. Hosty čekala
dvě vystoupení. Tím prvním byla párová akrobacie
Žongléros ansámbl a druhým barmanská show Martina Vogeltanze. Hosté dostali na uvítanou welcome
drink a během večera bylo možné vyfotit se ve fotokoutku nebo zakousknout něco dobrého na stolech - naše pracovnice napekly různorodé dobroty.
Velkou spokojenost opět přinesla krásná a bohatá
tombola, parket naplnilo mnoho tanečníků. Pevně
věříme, že se letošní ples opět vydařil. Moc děkujeme všem za pomoc s přípravami a s průběhem akce.
Klára Zajíčková, CPOS Město Touškov
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Hasiči Města Touškova
Vážení čtenáři,
na začátek bych ráda uvedla počet mladých hasičů při SDH Město Touškov. K 1.1.2019 je řádně
registrováno 44 členů dětského
kolektivu a to ve věku 4 roky –
17 let. Jedná se o 12 děvčat a 32
chlapců , kteří do klubovny hasičské zbrojnice docházejí nejen z M.
Touškova, ale i z Kůští, Kozolup,
Bdeněvse, Úlic, Pňovan a Plzně.
V minulém čísle Obecního zpravodaje jsem se zapomněla zmínit o dvou akcích mladých hasičů
a dorostenců. První jmenovanou
akcí byli zkoušky pro získání odznaků odborností a specializací,
které se uskutečnily ve čtvrtek 1.
11. 2018 v budově hasičské zbrojnice v Městě Touškově. Ve zkušební komisi za členy SDH Město
Touškov zasedli Jitka Rumlová,
Marcela Vítková,František Ruml
a Ervín Vítek, za Okresní radu
mládeže byla přítomna její členka Kateřina Müllerová. Zájemci
o specializaci/odbornost úspěšně
splnili ústní, písemné a praktické
zkoušky a odznak odbornosti získali Ivča, Áďa, Honza S., Domča,
Honza H., Anička L. a specializaci
Pepík, Dan, Anička S. a Eliška.
Druhou akcí byl Okrskový desetiboj, který proběhl v sobotu
27.10.2018 pod záštitou našeho SDH. Pro zúčastněná soutěžní družstva bylo přichystáno 10
stanovišť – puzzle, střelba z luku,

motání hadice na čas, hasičské
pexeso, požární útok, dráha s dýchacím přístrojem, slalom s autorezervou, střelba míčem na bránu,
stavění žebříku na čas, znalostní
test. Naše SDH reprezentovalo
družstvo mužů a družstvo, které
si složil instruktor p.Filip Nováček
ze své osoby, 2 dorostenců a 2
mladých hasičů a obsadili 3. místo ze 6 týmů.
Na Mikulášskou střelbu na čerta
jsme se vypravili s jedním družstvem přípravky, jedním družstvem mladších a starších žáků
v neděli 2.12.2018 do Ledec.Mladší a starší soutěžní družstva čekala střelba z foukačky, luku a vzduchovky, přípravka střílela pouze
z luku a foukačky. Výsledky střelby jsou tyto: přípravka nehodnotí se, ale v kategorii jednotlivců
získal Maxík 2. místo s největším
počtem nastřílených bodů, mladší 22. příčku z 29 a starší 15. pozici
z 19. Děkujeme Pepovi a Víťovi za
pomoc s dopravou dětí.
Mikulášský kroužek pro děti a rodiče proběhl v úterý 4.12.2018
v budově hasičské zbrojnice.
V první půlhodině mladí hasiči
společně se svým doprovodem
tvořili čertíky a Mikuláše, v druhé
polovině dorazil Mikuláš v doprovodu andílka a 3 čertů. Tak jako
každý rok ani letos si pekelníci
nikoho do pekla neodnesli, i když

Hasiči Města Touškova
děkují občanům města a sponzorům
za podporu našeho sboru, při realizaci
tradičního hasičského plesu, který se uskutečnil 19.1.2019.
Těšíme se na opětovné setkání s vámi všemi v roce 2020.
strana 12

po přečtení hříchů od Mikuláše
by si to někteří zasloužili. Touto
cestou bych velice ráda poděkovala p. Veselému za balíčky pro
děti a také Mikuláši, andílkovi
a čertům za jejich návštěvu.
Vánoční kroužek proběhl v naší
klubovně 15.12.2018 od 17:00
hodin. Společně jsme se podívali na pohádku Anděl Páně 2,
ochutnávali cukroví, také společnými silami ozdobili stromeček
a všechny přítomné děti obdržely
menší dáreček.
Opět po roce děti kreslily obrázky
na náš hasičský ples, který proběhl 19.1.2019 v sokolovně v Kozolupech. Obrázky jsme pověsili na
stěnu sálu, kde si je mohli všichni přítomní prohlédnout. Letos
z celkem 19 obrázků porota vybrala 3 nejhezčí, které jsme odměnili.
V sobotu 23.2.2019 se uskutečnil
Zimní závod pionýrské všestrannosti v Oboře. Náš sbor reprezentovalo družstvo přípravky,
mladších a starších žáků. Pro
soutěžící bylo připraveno 17 disciplín a naše děti si vysoutěžily

číslo 100

tyto příčky - přípravka nehodnotí
se, mladší 10. z 19., starší 13. z 21.
družstev. Děkujeme Pepovi a Ervínovi za bezpečnou dopravu
dětí na závody a zpět domů.
Ve dnech 2.3. – 3.3.2019 proběhlo
školení pro instruktory a vedoucí
mladých hasičů pod záštitou našeho sboru v Kozolupech. V sobotu byl pro účastníky připraven
program s výkladem pravidel hry
Plamen, dokumentace kolektivu MH, statut ORM a stanovy SH
ČMS, zdravověda,BOZP při práci
s mládeží a samostudium + konzultace. V neděli proběhly písemné, ústní a praktické zkoušky, za
náš sbor se školení zúčastnili: Václava Kubíková Ježková, Lukáš Kubík, Filip Nováček a Michal Liška
- Wendy, Luky, Mišák si obnovili
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II. stupeň vedoucího a III. stupeň
instruktora MH, Filda si navýšil
kvalifikaci na II. stupeň vedoucího
a za SDH Kozolupy Tereza Marošová a Stanislav Hoferek - Terka
si obnovila III. stupeň instruktora
a Standa nově získal III. stupeň instruktora mladých hasičů a bude
nám pomáhat s dětským kroužkem.
Dne 9.3.2019 se uskutečnil Touškovský desetiboj Zdeňka Šandary. Oproti loňským ročníkům s
rekordním počtem 45 soutěžních
družstev. Náš kolektiv mladých
hasičů zastupovala tato družstva:
přípravka – Amálka, Simonka,
Maxík, Jiřík, Tobík, mladší A – Matěj S., Kuba, Filda, Anička L., Eliška,
mladší B - Dan, Standa, Matěj B.,
Štěpánka, Viktorka, starší A - Ma-

těj Š., Davča, Ivča, Domča, starší B – Vašek, Honza S., Honza H.,
Anička S., starší C – Aduš, Štěpán,
Rosťa, Chari, Pepík a vybojovala si
tyto příčky: přípravka-tato kategorie se nehodnotí, mladší A 13.
místo, mladší B 8.místo z 19, starší
A 5.příčka, starší B 2.příčka, starší
C 16.pozice z 22 družstev. Velké
poděkování patří Mirce Kestlerové, Janě Vildové, rozhodčím na
stanovištích z řad rodičů mladých
hasičů, kolegům z SDH Vochov,
SDH Kozolupy, SDH Čeminy, SDH
Pňovany a SDH Město Touškov,
Mírovi Ptáčkovi, Katce Rumlové, Týně Šimicové, Evě Jančové
a v neposlední řadě starostce
města Ivetě Zajíčkové.
Za instruktory a vedoucí mladých hasičů
Václava Kubíková Ježková
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Spolek Paprsek Města Touškova
V sobotu 5. 1. 2019 se ve sportovní hale pod záštitou v Městě Touškov uskutečnil tradiční
turnaj ve stolním tenise. Organizátoři akce přivítali celkem 49
mužů a žen, z nichž každý mohl
odehrát až 7 zápasů. Turnaj se
hrál totiž vyřazovacím způsobem.
Během dne na všechny přítomné
čekalo skvělé občerstvení – guláš, teplé párky, domácí moučníky a káva… Výherci obdrželi věcné ceny i diplomy.
Celkové konečné pořadí turnaje
bylo následující :
1.
2.
3.
4.

místo – Jan Pachner
místo – Zdeněk Hylský
místo – Adam Ondřej
místo – Miroslav Strakoš
– nejlepší umístění
touškovského hráče.

Vydařený sportovní turnaj byl podpořen těmito příznivci a firmami :
Spolek Paprsek Města Touškova,
firma ELKO s.r.o. Plzeň – pan Teodor Lejsek, květinářství Flora styl
Město Touškov – paní Valdemara
Pauerová, firma Lahůdky Kadlecovi Město Touškov, firma Schwer
Fittings, s.r.o., Město Touškov, Zelenina Město Touškov – pan Jan Veselý, pan Miroslav Strakoš, město
Město Touškov, firma Duratec s.r.o.
Město Touškov, firma Jaroslav Hrdina a Karel Jakeš okna s.r.o., Město
Touškov, paní Kateřina Müllerová,
paní Věra Šustrová.
Všem mnohokrát děkujeme za
podporu. Těšíme se zároveň na
další ročník v roce 2020 a sportovní novoroční setkání se všemi příznivci stolního tenisu.
Za spolek Paprsek Města Touškova
Jiří Kasperkevič, Iva Procházková

Výroční členská schůze
spolku
Dne 17. 3. 2019 proběhlo od
18,00 hodin ve školní jídelně naší
Základní školy a Mateřské školy
výroční rokování spolku Paprsek.
Při setkání přítomní členové spolku hodnotili uplynulý rok 2018
– diskutovalo se o proběhnutých
aktivitách, zkušenostech i dobré spolupráci s některými rodiči
menších dětí.
Byl odsouhlasen výkonný výbor
pro tento rok a výše členských
příspěvků pro rok 2019, které zůstávají v nezměněné výši 100,- Kč
osoba/rok.
Samozřejmě se v letošním roce
potkáme na oblíbených akcích,
na které Vás budeme zvát prostřednictvím plakátů a sociálních
sítí – např. na Dni dětí 25. 5. 2019
v prostorách areálu TJ Sokol a Mateřské školy.
Přejeme všem občanům města
příjemné prožití jarního období
a pohodové Velikonoční svátky.
Iva Procházková

Odpoledne
plné deskových her
Pokud si rádi hrajete a nenavštívili
jste 16. 3. 2019 odpoledne KCMT,
můžete už jen litovat. Deštivé odpoledne strávilo téměř 50 dětí se
svými rodiči či prarodiči u různých
známých i neznámých deskových
nebo karetních her. Součástí akce
byl také turnaj v pexesu, jehož vítězové byli odměněni krásnými
cenami. Odpoledne se uskutečnilo za podpory finanční i personální města Město Touškov a Spolku
Paprsek.
Dagmar Mezerová
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Zasaď si svůj strom
Krásné setkání, úžasná atmosféra a pomoc přírodě
Je sobota dopoledne, zima, vítr
fouká. Přesto ale počasí neodradilo téměř 90 lidí, kteří se schází
u radnice a vyráží do lesa na akci
„Zasaď si svůj strom“.

pochutnaly na točené limonádě, kterou jim sami
dovezli. Malí hasiči byli ve
svých sborových tričkách
nepřehlédnutelní.

Asi takhle by se dala uvést povedená akce, kterou uspořádalo
město. Nakonec počasí nebylo
tak špatné a lidí se sešli opravdu
hodně. Atmosféra, která panovala
v lese, byla úžasná. Byl cítit obrovský příliv pozitivní energie, zima
nevadila. Někteří z účastníků se
dokonce skamarádili s krumpáčem natolik, že nezasadili jen
jeden strom, ale desítku malých
doubků. Pro děti byl odměnou
také certifikát, důkaz o tom, že
mají v lese svůj strom, o který
mohou pečovat i nadále. Všichni
využili možnosti občerstvit se čajem, limonádou a samozřejmě na
ohni upečeným buřtem.

Všem zúčastněným patří
veliký dík za účast i práci,
které vedly k nezapomenutelnému zážitku.

Celou akci měli na starosti p. Tomáš Weisskopf a p. Jan Veselý,
kteří spolupracovali se správcem
lesa p. Eretem. Naši skvělí hasiči
dohlédli na oheň, pomohli s nářadím a s přípravou zázemí pro
posezení a občerstvení. Děti si
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Vážení občané Města Touškova a Kůští,
představujeme Vám Spolek Náš
Touškov, který vznikl v lednu letošního roku a pod jehož hlavičkou
budeme nadále pokračovat v aktivitách, které jsme doposud pro
Vás rádi zajišťovali. Spolek je dobrovolné sdružení osob vedených
společným zájmem a našim jednoznačným cílem je organizování nejrůznějších akcí. Chceme se podílet
na rozvoji a aktivním dění ve městě, ve kterém žijeme. Jsme neziskovou organizací a nyní fungujeme
téměř s nulovým rozpočtem. Na
všechny akce si musíme sami zajistit partnery. O to více děkujeme
všem členům za aktivitu a za podporu v rámci členského příspěvku.

Co je již za námi?
Nový rok 2019 jsme zahájili ve spolupráci s místní farností organizací
Tříkrálové sbírky, která se koná pod
záštitou Charity České republiky.
Na podnět občanů jsme obnovili
průchod Tří králů naším městem
a uspořádali jsme Tříkrálový běh, jehož startovné putovalo v plné výši
do kasy sbírky. Děkujeme všem domácnostem, které jsme navštívili za
jejich příspěvek a zároveň i všem
běžcům za podporu této akce. Uži
li jsme si krásný den a po otevření
dvou kasiček jsme odeslali na konto Tříkrálové sbírky celkem 10.601
Kč. Díky za Vaši štědrost!
Dne 2.3. se za pomoci našeho spolku a jeho členů konaly v lesích
nad Městem Touškovem tradiční
canicrossové (běh se psem) závody, pořádané Plzeňským spolkem
VTahu. Závodů se zúčastnilo na 130
závodníků se psy, kteří se popasovali s tratěmi 2, 4 a 8 km. Celkem
bylo oceněno 24 závodníků v osmi
kategoriích. Závody jsou součástí
seriálu závodů pořádaných každoročně v okolí Plzně.
strana 16

V sobotu 30. března jsme se připojili spolu s touškovskými domácnostmi k akci Hodina Země. Tím, že
jsme zhasli světa, jsme upozornili
na člověkem způsobené klimatické změny, o kterých víme. Chceme
se aktivně podílet na jejich řešení
a stanovit si jasný klimatický závazek. Například tím, že budeme
činní při úklidu našeho města a to
nejen na jaře, ale zkusíme akci opakovat i na podzim. V příštím ročníku budeme věřit, že se opětovně
zapojí do Hodiny Země i město
a vypne na symbolickou hodinu
veřejné osvětlení.
V sobotu 6.4. jsme zorganizovali v rámci celorepublikové akce
Ukliďme svět, Ukliďme Česko jarní
úklidovou akci našeho města a zejména jeho okolí. Počasí nám přálo
a za krásného jarního dopoledne
se sešlo téměř 70 dobrovolníků.
Děkujeme všem, kteří si našli čas.
Sebrali jsme odpadky na hlavních
vycházkových trasách a dalších
frekventovaných místech. Šli jsme
podél chodníku do Kozolup, směrem na Vlkýš po nové stezce, podél
Líšťanské k Obrázku, ke sběrnému
dvoru, okolo rybníka, směrem na
Dobronice. Vyklidili jsme i bývalý

židovský hřbitov a palouček. Sbíralo se i v Kůští již o několik dní
dříve. Paní Pařízková spolu s dětmi
prošla cestu po Kumberské až do
Kůští. Všichni společně jsme sesbírali celkem 120 pytlů nejrůznějšího odpadu, 7 pneumatik, přičemž
dvě jsme vylovili přímo z rybníka.
Letošní ročník hlavní organizátoři
pojali ve smyslu sběru pneumatik,
a tak jsme se činili. Mezi odpadky,
které jsme našli, nechyběly i kuriozity typu záchodová mísa nebo
celý pár pracovních bot porostlý
mechem.
Potěšilo nás, že občané upozornili i na 3 černé skládky, které není
možné v rámci této akce vyčistit.
Informaci předáme k řešení radě
města a věříme, že dojde k jejich
likvidaci.
Akci Ukliďme Touškov a Kůští podpořili finančně tyto firmy: Plzeňská
teplárenská, a.s., Schwer Fittings,
s.r.o. a firma Novem Car Interior
Design k.s. Firma Ave přistavila
velký kontejner, firma Saferoad
Czech republic s.r.o. nám zapůjčila vůz pro okamžitý svoz odpadu
a město Město Touškov se podílí
na likvidaci odpadu. Všem firmám
i dobrovolníkům děkujeme. A náš
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kvízu. Doprovodným programem
je vystoupení Chrámového sboru
a Pěveckého sboru Koťata. Zmiňovanou akci pořádáme ve spolupráci
s místní farností.

speciální dík místní školní jídelně
za zázemí a výtečné občerstvení na
závěr akce.

A co nás čeká v nejbližší době?
Po úspěšných třech ročnících startuje 5. května 1. díl Lívancového
běhu, který spolu s námi poběží
i paralympijský mistr světa a olympionik Jiří Ježek. Tímto zveme
všechny na první slavnostní start
k touškovskému rybníku. Rádi přivítáme nadšence všech věkových
kategorií, kteří si chtějí zaběhat pro
radost a udělat tak něco pro svou
kondici nebo jen strávit hezké ráno
u rybníka. Každý běžec bude vždy
po běhu odměněn tradičním lívancem. A o to jde! Těšíme se na Vás
v těchto termínech 16.6., 21.7., 25.8.
a 6.9. Poslední běh 6. 9. se bude konat mimořádně v pátek v podvečer
a navíc bude spojen s barvami, tak
jako v loňském roce.
Aktivně spolupracujeme s TJ Sokol
na cyklistických závodech. Máme
radost, že to v Touškově žije sportem celkově a jsme rádi, že můžeme
pomoci. Závod Plzeňské amatérské
ligy se koná 21.4. a o týden později
27. - 28. 4. se pojede Český pohár
horských kol. Velká událost, kterou

si nenechte ujít. Uvidíte českou cyklistickou elitu. Oba závody startují
v touškovské rokli za zahrádkami za
rybníkem. Na místě bude zajištěno
občerstvení a věříme, že i pohodová atmosféra. K vidění a návštěvě
bude při konání Českého poháru
zaparkovaný londýnský double
decker autobus. 24. května vás
pak srdečně zveme spolu s Vašimi
dětmi na Dětské cyklistické závody
a závod koloběžek. Již tradiční 6.
ročník oblíbených závodů pro děti
do 12 let včetně těch nejmenších.
Připravujeme překvapení pro děti
a vyhlášení vítězů předá jedna ze
známých sportovních osobností.
Pokud nám účast skutečně potvrdí,
dozvíte se to z našich letáků!
Na odpolední aktivity plynule navazuje v ten samý den tj. 24.5. Noc
kostelů. Kostel Narození svatého
Jana Křtitele je jedním z 1079 kostelů, které letos nabízí možnost
navštívit v podvečerní i noční atmosféře nejen loď kostela, ale také
kněžiště či sakristii a tím odhalit
skrytá zákoutí stavby. Za denního
světla bude možný také výstup
do věže. Celá akce bude zpestřena
opakovaným výkladem o historii
a následným řešením připraveného

19. června podporujeme běh pořádaný TJ Sokol Město Touškov s názvem T-mobile Olympijský běh.
Jedná se o celorepublikovou akci
s mottem: různí běžci, různá místa,
jedna myšlenka. V 75 místech naší
republiky vyběhne v jeden den
a ve stejný čas 75 000 závodníků,
aby udělali něco nejen pro své tělo,
ale pomohli i ostatním. Na T-Mobile Olympijském běhu totiž pomáhá každý běžec svou účastí i České olympijské nadaci. Z každého
startovného jde část na podporu
sportování dětí, kterým v tom brání
nedostatek finančních prostředků.
Závod bude odstartován pomocí
Českého rozhlasu, protože organizátoři věří, že moderní technologie
dokážou lidem zjednodušit a zpříjemnit život. Proto rádi podporují
propojení technologií se zdravým
životním stylem, které dokáže ještě
více umocnit zážitky ze sportování.
Je před námi spousta akcí a pojďme si je společně užít. Aktuality, fotky z akcí a další informace je možné
sledovat na našem facebookovém
profilu či na www.nastouskov.cz.
Děkujeme za Vaši přízeň, a pokud
byste chtěli naši aktivitu podpořit
nebo s námi spolupracovat, budeme moc rádi. Přihlaste se přes naše
stránky či přímo mailem spolek@
nastouskov.cz
Přejeme Vám krásné jarní dny a těšíme se na setkání ideálně na některé z výše uvedených akcí.
Jaroslava Königová,
Kateřina Duchková, Jan Lederer,
Daniel Vávra, Petr Komanec
výbor spolku
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Vážení sportovní přátelé,

V prvním vydání zpravodaje v roce 2019 shrneme začátek roku a naše cíle pro nadcházející sezónu. A to ve všech oblastech našeho
sportovního života.

Zprávy z výkonného výboru
✓ Počet členské základny už překročil 700 členů,
z nichž skoro polovina je aktivních.
✓ Díky úspěšné spolupráci s městem jsme začali pracovat na přístavbě šaten a zázemí. Máme hotovou
projektovou dokumentaci a požádáno na MŠMT
o dotaci.
✓ Na konci roku proběhlo posezení sponzorů, zaměstnanců, trenérů v pivovarské Šalandě. TJ Sokol tím
poděkoval všem účastníkům za úspěšný rok 2018
✓ Sportovní ples se v roce 2019 uskutečnil opět v pátek, 15. února. Poděkování za organizaci patří Ivetě
Rejškové.
✓ Iveta Zajíčková – byla vyhlášena, na akci Sportovec
roku 2018 v okrese Plzeň sever, starostkou nejvíce
podporující rozvoj sportu v obci

✓ 30. - 31. března jsme pořádali finále Českého poháru
žaček ve volejbale
✓ 21. dubna pořádáme 9. ročník Velké ceny Města
Touškova v závodě horských kol (seriál PALcup)
✓ 27. - 28. dubna 2019 pořádáme Český pohár horských kol
✓ V sobotu 11. května pořádáme 16.r očník fotbalového turnaje přípravek Touškováček 2019
✓ Dne 15. května uspořádáme opět nábor školních
a předškolních dětí v rámci Měsíce náborů Fačr
✓ 7. - 9. června se naše 3 týmy (st. a ml.žáci a st.přípravka) zúčastní mezinárodního turnaje v Salzburgu
✓ Olympijský běh – VV TJ odsouhlasil smlouvu o pořádání Olympijského běhu v Městě Touškově ve
středu 19. června 2019 v podvečerních hodinách.

Fotbal
A-tým zahájil zimní přípravu 15.ledna. Časově, do
prvního mistrovského utkání, to je 10 týdnů. Během
těchto týdnů tým absolvoval zimní soustředění na
Zelené Lhotě. A také bylo sehráno několik přátelských zápasů a I.kolo PKFS.
TJ Sokol Město Touškov – FC Chotíkov 1932
(1:4), jedinou branku vstřelil Vladimír Nosek.

1:6

Během zimy přišel David Kolářský a Michal Mašek,
jediný hráč který skončil byl Matěj Bouzek, a tak se
A-tým ustálil na počtu 20 hráčů:
brankáři: Martin Procházka, Martin Beneš
obránci: Jakub Papež, Roman Voith, Jan Lenk, André
Šimice, Adam Mezera, Petr Slivoně
záložníci: Lukáš Hodek, Igor Momotov, Ondřej Karbusický, Michal Mašek, Pavel Vyšata, Tomáš Fleissig,
Tomáš Hradecký
útočníci: Pavel Foltýn, Vladimír Nosek, Jakub Anděl,
Matěj Šula, David Kolářský
hlavní trenér Miroslav Šiml, asistent trenéra Radek
Papež a vedoucí týmu je Jakub Vinš
Cíl A-týmu by měl zůstat stejný, a to postup do I.A.
třídy. Dalším úkolem během jara je propojení týmů
A-tým, B-tým a dorostu. Tak, aby byla jasně přehledná návaznost od dorostu až do A-týmu. Za úkol
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bude sjednotit tréninky a přípravy na zápas. Tato
nová koncepce zlepší hráčskou situaci v B-týmu
a minimalizuje ,,úmrtnost“ hráčů v dorostu.
Trenér Miroslav Šiml

Zahájení sezóny starší žáci
V letošním roce jsme zahájili tréninky na začátku ledna, počasí nám přálo i na soustředění v Zelené Lhotě. Kde jsme využívali především běžky. Nakonec se
na nich naučili i ti, co se postavili poprvé. V průběhu února a března pokračovali tréninky a přáteláky.
První mistrák jsme odehráli ve Stříbře a prohráli 2:3,
ale po výborném výkonu. Trvale chodí 16 kluků.
Trenéři Jirka Krbeček a Pavel Foltýn st.

Foto: Juliána Königová Photography
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Zahájení sezóny dorost
Dorost zahájil přípravu 22. ledna. Kluci na trénincích
nabírali hlavně fyzickou kondici, kterou přes zimní
přestávku ztratili. V únoru jsme odjeli na třídenní
soustředění na Zelenou Lhotu. Soustředění bylo zahájeno výběhem kolem Nýrské přehrady, odpoledními kopečky a večerní regenerací v bazénu a sauně.
Následující den jsme si při krásném počasí vyběhli
na Hojsovu Stráž a odpoledne na kluky čekal závod
v biatlonu. Soustředění jsme zakončili skupinovými
soutěžemi v bobování. V přípravě jsme absolvovali
zápas proti Zruči, který jsme, i přes ne příliš přesvědčivý výkon, vyhráli 4:3. Jarní část sezóny jsme zahájili
v následující sestavě:

Útok: Vojtěch Schuster (nový hráč), Tobiáš Janovský,
Michal Písařík (nový hráč)
Trenér Hodek Lukáš, asistent Walzer Václav

Brankář: Daniel Prášek
Obrana: Jakub Jedlička, Patrik Havel, Jan Pecl, Viktor
Mathejzík, Marek Bartůněk, Jakub Turek
Záloha: Ondřej Šlechta, Jan Pajer, Jakub Čekan, Lukáš Vojtěchovský, Martin Wagner, Adam Jelínek

Volejbal
Žákyně
V letošní sezóně se touškovskému volejbalu všeobecně daří. Po příchodu čtyř hráček z Plzně se úroveň žákovských tréninků a zápasů zvedla a hráčky slaví první
větší úspěchy. Máme opět přihlášeny dvě hlavní soutěže – Český pohár a Krajský přebor. Jako doplňkovou
soutěž pro mladší hráčky jsme letos přibrali ještě Městský přebor.
V krajském přeboru se pohybujeme v polovině tabulky a ve dvou čtyřčlenných skupinách jsme se dokázaly
již dvakrát probojovat do první poloviny. V předposledním kole jsme vybojovaly výhru druhé skupiny
a v baráži jsme pod sebe dostaly plzeňský celek 15.
ZŠ, který již několikrát skončil v první skupině na prvním místě. Do posledního kola tedy startujeme v první
skupině a čekají nás souboje s Lokomotivou Plzeň A, B
a Klatovy.

turnaj rodinných dvojic, který proběhne v areálu sokola na antukových kurtech a letní soustředění v Březnici.

Volejbalová přípravka
Oddíl volejbalové přípravky se v letošním roce
zúčastnil turnaje „Krajské kolo minivolejbalu“, který se
konal v Klatovech dne 20.1.2019. Turnaje se zúčastnilo
celkem 13 hráček, která hrála ve skupině žlutý, oranžový

V Českém poháru se letos stále držíme ve čtvrté osmičce. V předposledním kole nám postup utekl jen
o poměr setů. Poslední kolo Českého poháru 30.31.3.2019 hostí Město Touškov – koná se v prostorách
VOŠ a SPŠE Plzeň, na Slovanech. Jelikož hráčky po celý
rok předvádí kvalitní výkony, můžeme se těšit na pěkný volejbalový zážitek.
Ještě máme před sebou na závěr sezóny již tradiční
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a červený minivolejbal. Na krásném 1. místě se umístil
červený „A“ tým. Odměnou byl housenkový dort
v barvách červené skupiny a nelze pominout i další
hráčské dvojice, které obsadily pěkná místa. Je vidět,
že děvčata postupně sbírají zkušenosti, což by jistě
chtěla potvrdit na dalším a do prázdnin na posledním
turnaji „Krajské kolo minivolejbalu“, které proběhne
dne 13.4.2019 ve Šťáhlavech. Volejbalová přípravka se

dále zúčastní Městského přeboru, který se pravidelně
koná v Plzni, v tělocvičně 1. ZŠ Plzeň, v Západní ulici.
Zde družstvo MINI dne 6.1.2019 vyhrálo v tabulce
sk. „B“ a tímto postoupilo do sk. „A“, družstvo TROJIC
stále hraje v tabulce „A“. Všechna děvčata se těší na
soustředění, které proběhne ve dnech 17.8. - 21.8.2019
v areálu Vyšší odborné školy a Střední odborné školy
Březnice.

Badminton
Dobrý den, ahoj, čas plyne jako voda, a tak mi to připadá, že sotva jsem vypotil jeden článek do Obecního
zpravodaje, už je čas potit další.
Oddíl Rakeťáků funguje bez problémů. Pravidelně
chodí 17 dětí, realizační tým je čtyřčlenný. Členská základna připomíná mozaiku, ze které občas vypadne
nějaký kamínek, ale jiný zase přibyde. Celkový obraz
oddílu se tedy stále mění a co je teď, může za měsíc
vypadat úplně jinak. Naopak realizační tým to je něco
stálého, pevného. Přirovnal bych to k sochám hutníka
a železničáře na plzeňském nádraží. Všem moc děkuji
za to, jak perfektně oddíl funguje, a že se na sebe navzájem můžeme plně spolehnout.
V lednu proběhl tradiční turnaj v badmintonu pro dospělé. Tentokrát se ani nepokusím o vtipné shrnutí,
neboť se bohužel v průběhu turnaje stala dvě zranění.
Mrzí to o to víc, že vždy se sejde výborná společnost
lidí milujících sport a všichni do toho jdou s velkým
elánem a chutí. Ani sluníčko nás tentokrát neškádlilo
nakukováním do haly. Možná mu to už přes ty zbytky
krátkých žaluzií přišlo trapné a vtipu prosté. K turnajovému vítezství dokráčela v tradičně elegantním stylu
Dáša Hornerová a mezi muži se po předchozích dru-

hých místech radoval z vítezství Michal Staník. Kompletní výsledková listina je na konci článku.
Další z avizovaných akcí, které se podařilo realizovat,
byl otevřený trénink pro veřejnost. Sám jsem byl zvědavý, zda bude účast vyšší než při prvním pokusu,
kdy přišlo 0 lidí. Ano, bylo to tentokrát lepší. Přišly děti
i dospělí. Přesný počet nevím. Ne, že by to nešlo spočítat, ale neudělal jsem to. Cílem bylo seznámit nováčky s pravidly, základními údery, pohybem po kurtu,
ukázat modelový zápas … ale tak nějak se to zvrhlo
v zápas každý proti každému. Zkrátka zvítězilo nadšení nad organizovaností. Je fajn mít ve městě tolik lidí
s vášní pro badminton.
Přeji Rakeťakům, ať mají z pohybu radost, děkuji za
vstřícnost personálu sportovní haly a nejen jim, ale
vám všem přeji jen to dobré a nezapomeňte si občas
protáhnout tělo.
Za Rakeťáky napsal Standa Novák

Výsledky turnaje:
Ženy: D. Hörnerová, Hejnová, Trnková, Linhartová, R.
Hörnerová, Zuzáková
Muži: Staník, Hejna, Šíma, Novák, Horáček, Flídr, pro
zranění odstoupili Zuzák, Kalina

TJ Sokol Město Touškov

hledá šéftrenéra - šéftrenérku nebo i trenéra - trenérku volejbalu mládeže
Touškovský oddíl volejbalu má za sebou několik
let fungování, během kterých se usadil v povědomí volejbalové obce. V současnosti se pohybuje na
4. příčce krajského přeboru žákyň, úspěšně bojuje
v Českém poháru a připisuje si úspěchy i v barevném minivolejbalu pro začínající hráčky. V příští
sezóně by měl pokrývat již 3 věkové kategorie od přípravky, přes žákovskou složku, až po kadetky, které by měly v budoucnu vytvořit základnu
družstva žen. Bez osvícených dospělých ale takový
rozmach není možný. Hledáme tedy pro doplnění
strana 20

trenérské základny ochotné volejbalisty, bývalé volejbalisty nebo zkrátka nadšené sportovce, kteří by
byli ochotní předat své zkušenosti mladé generaci
s chutí sportovat. TJ Sokol Město Touškov je připravený takovou záslužnou práci ocenit i zastřešit případné další vzdělávání trenérů.
V případě zájmu neváhejte volat:
Pavel Foltýn - tel. 602406602
mail: foltyn@saferoad.cz
Aleš Straka - tel. 777936607
mail: ales.straka@seznam.cz

číslo 100
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Tenis
Blíží se jaro, s ním další tenisová sezóna a s ní spojené tenisové ligy a turnaje. Tímto srdečně zveme
všechny skalní příznivce, ale i nové tváře na kurty, ať
už při zmíněných akcích, nebo prostě jen tak na tenise. Přihlášky na již tradiční dámskou ligu přijímáme
na prvním turnaji, nebo do konce dubna. Do třetice
zkusíme ještě jednou otevřít pánskou ligu-čtyřhru.
Rádi mezi sebe přivítáme nové tenisové nadšence
(ženy i muže), aby se naše ligy oživily. Více informací
vám poskytne Dušan Ruml na telefonu 603490838,
nebo e-mailu rumlovci@seznam.cz.
Informace o placení, příspěvcích a vydávání tenisových karet najdete na stránkách TJ Sokol Město
Touškov.

Přihlášky na ně přijímáme již nyní, neboť v případě
naplnění 15 dvojic, budeme nuceni z kapacitních
důvodů ukončit registrace.
Můžete si tedy zapsat do svých kalendářů tato data:
27.4. (28.4.) Turnaj o „Putovní tenisák“
- SMÍŠENÁ ČTYŘHRA
18.5. (19.5.) Turnaj DÁMSKÁ ČTYŘHRA
1.6. (2.6.) Turnaj MUŽSKÁ ČTYŘHRA
7.9. (8.9.) Turnaj DÁMSKÁ ČTYŘHRA – MÍCHANÁ
21.9. (22.9.) Turnaj MUŽSKÁ ČTYŘHRA – MÍCHANÁ
(první termín je sobota, v případě špatného počasí
se turnaj přesouvá na neděli)

Pokračujeme v tradici turnajů a pro letošní rok jsme
pro nás naplánovali 3 již osvědčené a navíc 2 nové.

Katka a Homer

Kudy se chodilo do Touškova
Cesty jsou tím, co většinou považujeme za něco zcela neměnného
a velmi starého. Pomáhají nám
procházet krajinou a jsou základním orientačním prvkem. Některé
cesty, po kterých dnes jezdíme,
jsou opravdu velmi staré a jejich
historie sahá až do pravěku ke
starým obchodním stezkám, které křižovaly Evropu. Jedna, minimálně ranně středověká procházela i Touškovem. Byla to cesta
z Norimberku do Prahy. Její vedení krajinou však bylo proměnlivé.
Podobně proměnlivé jako průběh
hlavní silnice z Kozolup do našeho
města.
V mapách, které si můžete prohlédnout v tomto článku, vidíte,
jak cesta z Kozolup do našeho
města postupně měnila svojí pozici. Její současné vedení je vlastně
až výsledkem přestavby z druhé
poloviny 20. století. Původní cesta, kterou si ještě pamatují mnozí naši spoluobčané, vedla o pár
metrů východněji. Po ní zbyl kousek dlážděné zarostlé vozovky na

opačné straně, než je socha sv.
Jana Nepomuckého. Její zbytky si
můžete stále prohlédnout. Když
tyto zbytky budete v trávě sledovat a půjdete směrem k řece, naleznete tam dokonce stále ještě
stojící kamenné pilíře původního
mostu, který stál taktéž východněji, než ten současný.
Nicméně i tato cesta je poměrně
moderní. Původní hlavní komuni-

kace – jak nám napovídají přiložené mapy – vedla ještě dále na
východ a do Touškova se nevjíždělo kolem nynější základní školy.
Na hlavní ulici se tehdy vcházelo
z dnešní ulice Mlýnské a právě východně od mlýna stávaly původně
dva mosty, zřejmě dřevěné, které
překonávaly mlýnský náhon. Jen
o kousek jižněji pak další dřevěný
most překonal hlavní rameno řeky

Mapa z roku 1840 ukazuje nový most u dnešní školy, ale ještě používaný úsek cesty staré
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Mže a pak již přes pole směřovala cesta ke Kozolupům.

které by mohly být pozůstatkem tohoto mostu. Já při
jejich hledání štěstí neměl.

Původní vedení hlavní cesty do našeho města bylo
změněno někdy na počátku 19. století, kdy zřejmě
v souvislosti se stavbou císařské silnice ze Stříbra, přes
Kozolupy dále do Plzně, byla pozměna i trasa cesty
do Touškova. Nejstarší mapa našeho města pochází
z prvního vojenského mapování, z roku 1764. Tato
mapa není nikterak podrobná, ale krásně zachycuje
původní průběh cesty z Touškova do Kozolup.

K cestám bych se chtěl ještě někdy vrátit. Původně
jich kolem Města Touškova byla mnohem více, protože před kolektivizací v druhé polovině 20. století,
bylo kolem našeho města velké množství pozemků
a políček, ke kterým se majitelé museli nějak dostat.
Současná síť cest v české krajině je však redukována
na minimum, přesto se však dá najít velké množství
památek a pozůstatků, které nám tyto staré cesty připomínají.

Už další mapa, z druhého vojenského mapování,
však jasně ukazuje, že minimálně jeden z mostů přes
mlýnskou strouhu schází. Naopak vidíme nový úzký
most u současné školy. Po překonání úzkého mostu
se cesta prudce lomí na východ a napojuje se na původní silnici. Tato mapa pochází z roku 1840. O deset
let mladší mapa, takzvaná Indikační skica pak paradoxně ukazuje dobový plán na stavbu nové silnice,
která již v podstatě kopíruje tu dnešní. Její stavba se
však protáhla a byla realizována až kolem roku 1850.

Lukáš Houška

Tuto domněnku nám dokazuje mapa z třetího vojenského mapování z roku 1876, kde již vidíme silnici ve
velmi podobném vedení jako ta současná. Původní cesta je však stále patrná jako polní, která zřejmě
nadále sloužila jako přístupová komunikace k jednotlivým políčkům. Původní most, který překonával
Mži, po sobě mnoho památek nezanechal. Zkuste se
vypravit k břehům řeky a najít nějaké staré kameny,

Mapa z roku 1764 ukazuje původní vedení cesty z Touškova do
Kozolup

Cesta vede už v téměř současné pozici, staré cesty jsou používány jako vedlejší
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Orientační plánek současného stavu
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Vážení spoluobčané,

než začnu psát o historii, dovolte
mi na úvod vrátit se ještě krátce ke
komunálním volbám a ze srdce poděkovat za hlasy, které jsem od Vás
dostal.
Je spoustu z Vás, kdo mě zná více
a kdo méně. Proto pro mě byla obrovská čest, že jsem se mohl stát
díky Vaším preferenčním hlasům
členem zastupitelstva a zastupovat Vás ve prospěch našeho města. Ve svých 24 letech jsem se stal
nejmladším zastupitelem v historii
Města Touškova. Věřte, že i tímto
je to pro mě daleko větší závazek.
Paradoxně ale nepřicházím do této
funkce nezkušený a bez představ,
jak v zastupitelstvu budu a chci pracovat. Cítím v sobě obrovskou sílu
a naplnění být tu pro všechny, ale
hlavně pro naději změnit v našem
městě spoustu věcí k lepšímu. Bydlím zde od svého narození a už jako
malý chlapec jsem většinu času tíhl
k veřejnému životu a dění u nás.
Od svých 12 let jsem se pravidelně
účastnil jednání zastupitelstva. Za
tak dlouhou dobu člověk pochytí spoustu poznatků a vědomostí
o chodu města a jeho samosprávě,
které chci a budu využívat ve prospěch občanů i jako dobrý hospodář. Je samozřejmé, že se spoustu
věcí musím učit i nově, ale budu se
je učit velmi rád a budu věci kolem
sebe přijímat hlavně svým srdcem,
protože právě Město Touškov je pro
mne víc než jen domovem. Uvědomuji si, že být zastupitelem není jen
pouhá formalita, kdy budu chodit
několikrát do roka na jednání zastupitelstva, zvednu tam párkrát
ruku a dál nic neřeším. Tohle není
můj styl. Vždy budu sám sebou
a budu mít svůj názor, o kterém rád
povedu i diskusi, vždyť politika je
především o kompromisech. Chci,
aby tu za mnou za ty čtyři roky byla
vidět práce, abych si mohl říct na

Obecní zpravodaj Města Touškova

konci volebního období, že to mělo
smysl a Vaše hlasy, které jste mi dali,
nebyly zbytečné.
Byl jsem také Radou města pověřený jako jeden z oddávajících, což pro
mě osobně byla obrovská čest, protože si uvědomuji vážnost takového aktu a budu k němu přistupovat
zodpovědně, s pokorou a možná
i s určitou originalitou, kdy ke každým snoubencům chci přistupovat
individuálně, aby zejména pro ně
byl ten svatební den nejkrásnějším
v jejich životě. Za tuto možnost patří mé poděkování paní starostce. Na
začátku letošního roku se podařilo
založit spolek Náš Touškov a spolu
se svými kolegy a přáteli jsem se stal

členem výkonného výboru. Mohu
tak pracovat i zde a vytvářet mnoho kulturních a vzdělávacích akcí.
Semklo se kolem nás plno skvělých
lidí a díky moc za to. Mám kolem
sebe úžasné kolegy, se kterými můžeme společně dokázat opravdu
hodně. Věřím, že Vás nezklamu a že
budeme všichni společně spolupracovat a podaří se nám tu spousty
dobrého pro Vás a pro naše město.
Teď už se ale dostáváme k pravidelnému článku o historii Města Touškova. Bude týkat vydávání obecního zpravodaje, protože dnešní díl,
jak už jste si mohli všimnout na titulní straně, je výroční 100. vydání.
Petr Komanec

OBECNÍ ZPRAVODAJ
S nápadem vydávat obecní zpravodaj v Městě Touškově přišel
tehdejší starosta pan Miroslav
Trcala. Psal se rok 1991 a první
redakční rada byla ve složení Jan
Bečvář, Dagmar Čechurová, Václav
Kestler, František Ruml, Josef Sejrek a Anna Strnadová.
Obecní zpravodaj vznikl hlavně
proto, aby pravidelně informoval
občany o dění ve městě, nabídl
jim velkou škálu informací z veřejné správy, kulturního a sportovního života, ale i pohled do historie.
Myslím si, že tento účel plní zpravodaj do dnešních dnů tak jako
před skoro 30 lety, kdy se s ním začínalo. Zpravidla se vždy vydával
4x ročně, některé roky však jen 3x.
To se stalo pravidlem i v minulých
letech a Rada města rozhodla, že
zpravodaj bude vycházet vždy 3x
ročně, tedy v dubnu, v září a v prosinci.
Přispěvatelů do zpravodaje bylo
vždy hodně, od pravidelných jako
je starosta, místostarosta, nebo

členové zastupitelstva, přes například nezapomenutelného archiváře pana Wintera, který pravidelně informoval občany o historii
města a na kterého se snažím již
několik let navazovat, až po Vás,
samotné občany.
Podoba zpravodaje byla vždy jiná
a postupně šla s dobou. První čísla
byla psaná ještě na psacích trojích.
Postupem času se začínalo s používáním počítačů, a tak i zpravodaj
byl postupně doplňován fotografiemi, kresbami, nebo i některými
inzeráty. Dnes už je zpracování na
vysoké technické úrovni, kdy se
vše postupně poskládá pomocí
programu a následně se zpravodaj, třeba i barevně, vytiskne v tiskárně v počtu kolem 700 kusů.
Dlouhá léta si zpravodaj vytvářelo
město samo s pomocí žáků a učitelů základní školy. Od roku 2003
vytvářela zpravodaj paní Andrea
Bošková ze Studia 6, které několik
let sídlilo i v našem městě.
Petr Komanec
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Bolí Vás záda? Máte ztuhlý krk? Přijďte vyzkoušet mé služby.

Masérské a regenerační služby

Mgr. Romana Vanišová

Tel.: 777 067 608

Město Touškov ,Čemínská 6 ( Kadeřnictví u podchodu)
Pracovní doba: Po – Pá dle telefonické domluvy

Nabídka služeb:

Sportovní a rekondiční masáž

Klasická thajská masáž

Masáž lávovými kameny.
Reflexologie nohy

Manuální lymfodrenáž

Kinezio tejpování
Svíčkování

Kadeřnictví
dámské, pánské, dětské...
Otevřeno dle domluvy...
Obchodní místo Město Touškov
Kde nás najdete?

Školní nám. 1, Město Touškov / objekt bývalé trafiky /
po 8,00 – 14,00
st 10,30 – 17,00
čt 8,00 – 14,00
Schůzky v ostatní dle telefonické domluvy.
Tel. kancelář: 720030190 – Ilona Muchnová
Nabídka a servis klientům:
- životní ,úrazové a dětské pojištění
- povinné a havarijní pojištění aut
- pojištění domácnosti, staveb a odpovědnosti
- cestovní pojištění, spoření
- penzijní připojištění, investice
- hypotéky již od 2,49% , úvěry a jejich pojištění
- možnost platby složenek
- pomoc při hlášení pojistných událostí
- kompletní poradenství a servis v této oblasti
- REVIZE SMLUV ZDARMA!

Pojišťovací a finanční poradce:

Ing. Dana Krepindlová
Tel.: 777 023 423
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Vždy vstřícná obsluha. Těším se na Vás.
tel. 773 279 490

Marie Barvíková
Vlkýšská 409 Město TOUŠKOV

KRAUS ANTONÍN
Amaterský servis kol
a opravy 80 let starých bicyklů
opět otevřen od 15.3.2019
Město Touškov 258

21. - 23 . červen

NEDĚLE

SOBOTA

PÁTEK

Město Touškov a kulturní komise zvou všechny občany a širokou veřejnost
na Touškovské slavnosti, které proběhnou o pouťovém víkendu.

18:00

Zahájení slavností

m
podiu ru
c
j ha
U Špe

18:15

Tony Joch a přátelé

m
podiu ru
jcha
U Špe

19:30

Kamelot

m
podiu ru
jcha
U Špe

13:00

Toulání Touškovem
Klaunka Pepina

m
podiu ru
jcha
U Špe

15:30

The Shower
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podiu ru
jcha
U Špe

19:00

Knaipen Roll

ě
hřišt

14:00

CM Kyčera

m
podiu ru
jcha
U Špe

Soubor písní a tanců Jiskra

m
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ha
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j
U Špe

14:30

15:30

Blahopřejeme
Červen 2019

Bechyně František
Bělohlav Zdeněk
Březinová Anna
Cipra Jiří
Divíšková Anna
Ing. Václav Dráždil
Dráždilová Marie
Duda Oldřich
Grossová Jana

Chobotská Miloslava
Kasová Zdeňka
Kortusová Ivanka
Kořínková Hana
Maříková Marie
Nádraský Jindřich
Nová Danuše
Oplt Václav
Policová Cecilie

Červenec 2019

Čechtická Marie
Fišerová Hana
Fuchsová Růžena
Havlíček Zdeněk

Prokopcová Jindřiška
Seidler Václav
Trcala Miroslav
Trcalová Františka
Valentová Olga
Vinšová Milena
Zahradník Miroslav

Heitzerová Milena
Kašparová Bohuslava
Kratochvílová Helena
Markvartová Ivanka

Pechátová Marie
Sacklová Marie
Titzeová Marie

Mayerová Růžena
Nováková Miloslava
Pancová Vlasta
Radová Marie
Rejšek Reinhard
Rudolf Heřman
Řandová Kamila

Schmid Václav
Švábová Anna
Ing. Vladimír Tolar
Tonková Marie
Webrová Evženie
Wolfram Jan

Hrdinová Alice
Chuchma Václav
Jindra František
Jirousek Josef
Kalivoda Lubomír
Kalivodová Olga
Kašparová Marie
Kovandová Věra

Marková Marie
Mrázová Jana
Oplt Jaroslav
Prášek Miroslav
Rolník Jan
Tiller Miroslav
Zahradníková Marie
Zimmerhackl František

Srpen 2019
Andělová Helena
Hájková Anna
Krňoulová Žofie
Křížková Alžběta
Kympergr Josef
Lukešová Olga
Mach Jiří

Září 2019
Ambróšová Ludmila
Böhmová Miroslava
Dobiášová Božena
Dolanský Václav
Flaišman Václav
Flaišmanová Jaroslava
Grohmann Radko
Honzová Marie

Víte o tématu, o němž byste si rádi ve zpravodaji přečetli?
Chcete přispět vlastním článkem, fejetonem, postřehem? Budete vítáni.
Náměty zasílejte na: mezerovadasa@gmail.com.
Obecní Zpravodaj - vychází zpravidla třikrát ročně v nákladu 810 výtisků, přináší infonnace a zajímavosti z Města Touškova.
Na tvorbě se podílí redakční rada. Vydávání povoleno rozhodnutím MK ČR pod č. MK ČR E 122/92.
Uzávěrka příštího čísla: 8. 9. 2019
Grafická úprava zpravodaje, sazba a tisk: Reus s.r.o.

