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Kamil Pešták

& přátelé

Pátek 27.9.2019 od 19 hod

autorské čtení s písničkářský recitál Kamil Pešťák a přátelé
Čtvrtek 3.10.2019 od 19 hod / kinokavárna:

Teroristka

Pátek 18.10.2019 od 19 hod / kinokavárna:

Film

Sobota 19.10.2019 od 19 hod

Tutti Voci - koncert

Pátek 1.11.2019 od 19 hod / kinokavárna:

Město Touškov

27/9/2019 od 19 hod
Vstupenky na www.kcmt.eu | tel. 776 892 053 | info@kcmt.eu

Film

Pátek 8.11.2019 od 19 hod

Jan Kopka - cestovatelská přednáška - Kyrgyzstan
Sobota 9.11.2019 od 19 hod

Tutti Voci

Jaroslav Samson Lenk - koncert
Neděle 10.11.2019 od 15 hod

divadlo pro děti

Pátek 15.11.2019 od 19 hod / kinokavárna:

Film

Neděle 17.11.2019 od 16.30 hod / kinokavárna:

Oslava 30. výročí „Sametové revoluce“
Sobota 23.11.2019 od 20 hod

3. Ples města

Město Touškov

19/10/2019
19:00

Vstupenky na www.kcmt.eu | tel. 776 892 053 | info@kcmt.eu

Neděle 1.12.2019 od 15 hod

taneční odpoledne pro seniory / Duo Václava Žákovce
Neděle 8.12.2019 od 19 hod

Žihelský sbor - koncert
Pátek 13.12.2019 od 19 hod / kinokavárna:

Film

Sobota 14.12.2019 od 19 hod

Žalman s spol. - koncert
Středa 18.12.2019 od 19 hod

Touškov a svět - přednáška
Neděle 22.12.2019 od 19 hod

Hlasoplet - koncert

Kompletní program
a vstupenky na www
.kcmt.eu

Město Touškov
9/11/2019 od 19 hod
Vstupenky na www.kcmt.eu | tel. 776 892 053 | info@kcmt.eu

číslo 101

Obecní zpravodaj Města Touškova

Úvodník
Před námi je pro mnohé z nás
nejkrásnější roční období celého
roku. Ani horko ani mráz, hromady barevného listí pod nohama,
ranní mlhy a příjemné sluneční
paprsky odpoledne. To vše vytváří nádhernou atmosféru, kterou, jak věřím, doplní a zpříjemní dění v našem městě. Je nás
tu čím dál tím víc, kteří ve svém
volném čase připravujeme zajímavé akce pro všechny občany
v našem městě. Různé pozvánky
a programy najdete v tomto čísle
na mnoha stránkách, tak je nepřehlédněte a vyberte si ty, u kterých se pobavíte, vzděláte nebo
rozhýbete své tělo.
Toto číslo obsahuje všechno,
na co jste zvyklí. Nejen kulturní
a společenské akce, ale i informace vedení města a městského
úřadu. Nepřehlédněte také historii a články ostatních organizací
a spolků. Pokud Vám zde bude
něco chybět, dejte nám vědět, aby
vánoční číslo bylo již kompletní.
Celý podzim se po celé republice ponese v duchu oslav 30.
výročí „sametové revoluce“ ani
v našem městě jsme na tento významný den nezapomněli a 17.
listopadu si jej společně připomeneme. Chtěli jsme Vás, občany našeho města, požádat, zda
byste nám nenapsali, co dobrého
a co špatného Vám přinesl život
v rodící se demokracii. Jinými
slovy - co Vám demokracie vzala
a co dala. Nejlepší příspěvky budou odměněny a uveřejněny na
retro výstavě v KCMT. Kontakty
najdete jako obvykle na obálce
zpravodaje.
Užijte si podzim
D. Mezerová
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Vážení a milí spoluobčané
Ani jsme se nenadáli a léto předává žezlo podzimu. Doufáme, že
jste si letní horké dny užili podle svých představ, odpočinuli si
a načerpali sílu.
Co je v našem městě nového,
co budujeme či opravujeme? Přehled toho nejdůležitějšího přinášíme v následujících příspěvcích.
U některých akcí přikládáme fotografie, na kterých uvidíte stav
před zahájením prací a po jejich
dokončení. Máme za to, že tahle
srovnání jsou nejvíce vypovídající.
Nejen prací živ je člověk. Spousta z vás má jistě ještě v paměti

letošní Touškovské pouťové slavnosti. I k nim se v krátkosti v dalším článku vracíme. Ale pak již
chceme obrátit vaši pozornost na
akce, které vás v průběhu podzimu čekají. Program našeho Kulturního centra je bohatý, určitě si
v něm každý najde to své.
Máme velkou radost, že se vám
líbí květinová výzdoba před radnicí a na historických lampách
veřejného osvětlení na náměstí
a při Čemínské ulici. V příštím roce
naše město rozkvete ještě více. Už
teď se těšíme.
Krásné dny vám přejí
Iveta Zajíčková a Jan Veselý

Bytové hospodářství
Jak jsme psali již v jarním
zpravodaji, po ukončení nájmu
„Motýlka“ na Dolním náměstí
jsme museli tyto nebytové prostory zrekonstruovat. Opravovalo
se sociální zařízení, podlaha, elektrika, strop.
Dům s pečovatelskou službou
se dočkal opravy a zateplení balkonů.
Pokračujeme v investicích, kte-
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ré zlepšují naše bytové hospodářství. V rámci chystané rekonstrukce bytu na Čemínské ulici jsme
zadali vypracování návrhu na
jeho rozdělení na dvě bytové jednotky. Proběhly již přípravné práce, byly zrekonstruovány hlavní
rozvody elektroinstalace v domě
čp. 149. Zároveň byla opravena
elektroinstalace nebytového prostoru, která byla v havarijním stavu.

Vandalové mezi námi
Bohužel jsou mezi námi lidé,
kteří si neváží majetku města. Co
je asi vede k tomu, že museli zničit lavičku u odpočinkového místa u lípy za hřbitovní zdí?
Opravovali jsme již i vrátka vedoucí na dětské hřiště. A největší škodu způsobili vandalové na
autobusové zastávce. Zde již byla
škoda taková, že věc řešila policie.
Viník se doznal a město již kontaktoval kvůli náhradě škody.
Naše mysl naprosto odmítá pochopit, že jsou lidé, kteří dokáží
okrást zemřelé. V poslední době
se rozmnožily krádeže výzdoby
na našem hřbitově! Zkoušíme
zjistit pachatele, ale není to vůbec
snadné.
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Vážení občané,
většina z Vás již určitě ze sociálních sítí, z jednání Zastupitelstva
města nebo z doslechu ví, že se
nám konečně podařilo koupit velkou cisternu Tatra CAS 32, která
nahradí naši menší CAS 25 Š 706.
Rád bych touto cestou poděkoval
zastupitelům města za mimořádné schválení a navýšení našeho
finančního rozpočtu na nákup
vozidla. Dále velké DÍK patří všem
našim sponzorům, kteří se rozhodli na koupi vozidla také přispět.
Pořízením cisterny výdaje s ní spojené nekončily! Na vozidle byla závažná porucha motoru, o které se
od začátku vědělo. Bylo třeba závadu odstranit. Po fyzické kontrole
autorizovaným technikem, bylo
rozhodnuto, že se motor vymění
za nový, protože by se oprava stá-

Hasičská cisterna
Zastupitelstvo našeho města se
rozhodlo podpořit činnost našich
hasičů a odsouhlasilo zakoupení
hasičské cisterny, která nahradí
starý dobrý Trambus. Ten již bohužel dosloužil.
Srdečně vás zveme na křest
nové cisterny a rozloučení se
s Trambusem, a to v den konání
se noční hry Nebojsa, tj. 28. září.

vajícího nevyplatila. To znamenalo další výrazné navýšení našich
finančních prostředků na provoz
jednotky PO. I toto bylo bez problému schváleno. V současné době
je motor vyměněný, vozidlo je po
STK a probíhají konečné úpravy.

V rámci seznámení obsluhy vozidla probíhají kondiční jízdy strojníků. Po nutném záběhu motoru
bude vozidlo nasazeno do výjezdu.
Velice nás potěšil nápad Kulturní
komise našeho města, že by vyhlásila veřejnou sbírku na modernější
zásahové vybavení pro naši práci

pro Vás občany. Jedna z cest byla
znovu požádat město o finanční prostředky. Ale tato pomoc je
pro nás obzvlášť cenná, protože
cítíme, že Vám na nás záleží, že
s námi počítáte a my si naopak vážíme každé koruny od Vás občanů.
Byl zřízen transparentní účet u
Fio banky, ke kterému mám dispoziční právo já. Účet bude uzavřen 31. 12. 2019. V příštím roce
pak budou prostředky použity na
potřebné vybavení. O nákupu
Vás budeme průběžně informovat na našich stránkách, na facebooku, nebo zde ve Zpravodaji.
Vaše pomoc je pro nás zpětná
odezva od Vás, že Vám naše práce
není lhostejná. Děkujeme za to.
Za JSDHO David Trsek – velitel JPO

TOUŠKOVŠTÍ POMÁHAJÍ
SVÝM HASIČŮM
převodem peněz
na transparentní účet 270 164 7578/2010
osobním vkladem
do zapečetěné kasičky na úřadě Města Touškova
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Chodníky a komunikace

Na konci měsíce června jsme převzali dokončenou stavbu na Čemínské ulici. Byly dobudovány chodníky i nová parkovací místa.
Vjezd do města je tak zase o něco hezčí

Radost máme z opravené horní části ulice Květná a zejména z uličky vedoucí na ulici Malesickou. Ulička ze žulových odseků krásně ladí se starými, břečťanem porostlými zdmi
zahrad.

V červenci započala oprava kanalizace
v ulici Mírová. Opravujeme kanalizaci jak
splaškovou, tak dešťovou.

A dokončen byl také chodník na Líšťanské
ulici.
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Pouťové slavnosti
Jak jsme již zmínili v našem úvodníku, ve dnech 21.
až 23. června jsme se bavili při druhém ročníku Touškovských pouťových slavností. Ve spolupráci s Kulturní
komisí jsme se snažili připravit program, ve kterém si
to své opět najdou všechny generace. Doufáme, že se
nám to podařilo, alespoň účast a reakce diváků tomu
nasvědčovaly.
Páteční podvečer byl zasvěcený folku. Na podiu jsme
přivítali nejprve skupinu Tony Joch a přátelé a poté
známou a oblíbenou skupinu Kamelot. Sobota patřila
dětem, bavila je Klaunka Pepinka, velký potlesk vyvolalo vystoupení souboru Koťata z naší mateřinky. Součástí slavností byla nově i vycházka po našem městě.
Lukáš Houška poutavě vyprávěl o historii města a jeho
domů. Vycházka se velmi líbila a Touškov má, podle
slov průvodce, ještě co nabídnout. Ve stylu padesátých
let potom roztančila diváky skupina The Shower a při
pouťové zábavě oblíbená kapela Knaipen Roll.
Milovníci folkloru si přišli na své v neděli při vystoupení cimbálovky CM Kyčera a Souboru písní a tanců
Jiskra.
Naše neúnavná Kulturní komise již započala s přípravou programu slavností roku 2020 a my věříme, že se
těšíte stejně jako my.

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.

NOVÁ SEZÓNA 2019-2020
ve sportovní hale v Městě Touškově
Od soboty 21. září 2019 budou přijímány
správci sportovní haly objednávky na novou
sezónu 2019-2020. Veškeré informace jsou
zveřejněny na webu města Město Touškov
www.touskov.cz.
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Výjezdní zasedání Rady města
V pátek 14. června 2019 proběhlo v obci Kůští
výjezdní zasedání všech členů Rady města Město
Touškov. Zájem místních občanů popovídat si s radními byl veliký. Od páté hodiny odpolední se začaly
zaplňovat připravené lavičky na návsi. Hlavním tématem byla spolupráce města Město Touškov na
rozvoji obce Kůští. Debatovalo se o opravě komunikací v obci, o rozšíření vodovodního řadu, dořešení
problematiky s vývozem septiků, kompletní úpravě
veškeré zeleně včetně parku, zakoupení posilovacích prvků, vybudování naučné stezky spolu s vysazením stromové aleje směrem na obec Čeminy nebo
rozšíření autobusové dopravy o některé chybějící
spoje. Debata probíhala ve velmi přátelské duchu.
Po skončení diskuze bylo možné opéct si špekáček, dát si pivo nebo nealko nápoje a všechny děti
dostaly drobnou sladkost. Kolem půl osmé začala
hrát k poslechu i tanci kapala Garáž Band. Společně
jsme se všichni domluvili, že budeme ve výjezdních
zasedáních Rady města pokračovat i v budoucnosti.
Jitka Pařízková, radní

Kadeřnictví
Taufok
Nabízí:
stříhání vlasů - pánské, dámské i dětské
střihové úpravy
barvení profesionálními barvami
odborné poradenství
společenské i denní účesy
Nové odstíny barev
Odborná práce za skvělé ceny!
Moc se na Vás těším!
Marie Barvíková
tel. 773279490
mamka.verunky@seznam.cz
přijímám a odpovídám i na sms
Vlkýšská 409, Město Touškov
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Loutka nebo osobnost
Má být starosta města samostatně myslící svébytná
osobnost nebo jen loutka v rukou voličů?
Dne 9. 9. 2019 proběhlo v našem městě zasedání ZM.
Bylo by jako každé jiné, kdybych se na něm nedozvěděla
nové skutečnosti. Například to, že starostka obce nemá
nárok na svůj názor, je tam přece pro lidi a musí dělat, co
jí řeknou. Zřejmě bez ohledu na zákony, vyhlášky nebo
dobré mravy.
Zastupitel zastupuje vždy určitou skupinu obyvatel.
Prezentuje jejich názory, prosazuje je při jednáních. I starosta města je jedním ze zastupitelů a reprezentuje tedy
velkou část těch, kteří k volbám přišli. Jako starosta naslouchá všem. Přání a názory občanů jsou pro něj důležité. Ne vždy všem může vyhovět nebo je nutno o věci hlasovat. Pokud by starosta neměl právo na názor, nesměl
by ani hlasovat.
Ne všichni voliči na jednání zastupitelstva chodí. Od
mnohých vím, že nemají potřebu trávit čas na zastupitelstvu, jsou dobře informováni o dění ve městě a spokojeni
s jeho fungováním. Asi je to škoda.
Tak jak je možné, že se ze zasedání zastupitelstva stane
divadelní představení nevalné úrovně?
Snadno. Někteří občané mají totiž pocit, že důležitější
než vykonaná práce pro obec je to, zda se starostka usmívá nebo mračí. Pokud nesouhlasí se vším, co si přejí, a
někdy přímo vyžadují, není hodná té „hromady peněz“,
kterou bere.
Vážím si všech starostů, kteří tímto postem v našem
městě prošli. Každý přispěl k rozvoji města v rámci svých
sil a představ. Budu si stejně vážit všech, kteří ještě přijdou,
neboť to všechno budou lidé, kteří naše město milují a
chtějí pro něj něco udělat. Je to nevděčná práce, nikdy se
všem nezavděčí a vždycky budou první na ráně a jednou
nohou v kriminále. A proto si vážím i současné starostky
a to i tehdy, když se neshodneme. Respektuji její názor
tak jako všech ostatních, kteří svůj názor dokážou obhájit,
slušně vyjádřit a stát si za ním, i když ho u toho lynčují.
Dagmar Mezerová
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TOUŠKOV
Záleží nám na tom, aby se nám společně lépe žilo - vyhodnocení veřejného průzkumu
Jak jistě mnozí z Vás víte, práce na
vypracování strategického plánu
rozvoje Města Touškova jsou v plném proudu. Formou veřejného
průzkumu byly zmapovány nejdůležitější oblasti rozvoje, na které by
se vedení města i samotní občané
měli svým přispěním do budoucna
zaměřit. Mockrát děkujeme za Vaši
účast. Celkem jsme obdrželi 147
odpovědí, což je odhadem přibližně 21% účast domácností. Velmi
nás Váš zájem na vytváření budoucí
tváře našeho města těší.
Nejčetněji zastoupená věková
skupina obyvatel byla ve věku 35 44 let , dále ve věku 25 - 34 let, třetí
nejčastěji uváděný věkový údaj byl
u občanů ve věku nad 65 let.

Veřejný průzkum byl cílen
na následujících 5 oblastí
• Kvalita života, infrastruktura
• Podnikání
• Kulturní, společenské
a sportovní prostředí
• Bezpečnost
• Komunikace, informovanost
a propagace
Vyhodnocení veřejného průzkumu úrovně života ve městě dopadlo velmi pozitivně. Lidé jsou s úrovní života v našem městě spokojeni,
nejčastěji jej označili jako vlídný,
klidný a aktivní. Taktéž občanská vybavenost a infrastruktura je vnímána kladně. Samozřejmě, ne všichni
hodnotili situaci v našem městě
pozitivně, došlo i ke kritice. Tu samozřejmě velmi vítáme a bereme jí
jako kritiku konstruktivní, díky které
budeme zlepšovat slabší místa našeho města. Největší míra nespokojenosti byla vyjádřena v souvislosti
s nadměrnou dopravou na Čemínské ul., obyvatelům vadí hustý provoz a s ním spojená rizika.

Na co se zaměřit v příštích 10-ti
letech? Velké procento respondentů by uvítalo větší možnosti získání
městského bydlení a další pokračování v opravách a modernizaci
kanalizace a místních komunikací.
Přestože jsou obyvatelé v kulturní
a sportovní činnosti města spokojeni, rádi by upravili plochu u rybníka pro odpočinek - jak pasivní tak
aktivní. Dále bylo často zmiňováno
dokončení a vzájemné propojení
cyklostezek, mnozí z vás by přivítali
rozšíření kapacity společenského
sálu pro konání plesů.
Po vyhodnocení průzkumu byly
sestaveny tzv. oblasti rozvoje a následně stanoveny strategické cíle.
Ty společně s vyhodnocením eventuálních rizik budou v příštích měsících konzultovány napříč zastupitelstvem města.
Město Touškov a Kůští je domovem nás všech. Každý jsme jeho
součástí a je na nás, jak chceme
město rozvíjet, jak naplánujeme
jeho budoucnost.
Spolupráce Vás - občanů - je pro
nás velmi důležitá. Vzájemná komunikace dále prohloubí pocit
osobní účasti na utváření budoucí
tváře našeho města. Tuto myšlenku
a přání vyjádřilo mnoho z vás v anketě veřejného průzkumu. Budeme
v tom tedy pokračovat a strategický
plán rozvoje města se stane dokumentem živým, s možností aktualizací podle měnících se vnitřních i
vnějších podmínek života v našem
městě. Proto budeme ankety veřejného průzkumu opakovat a vyhodnocovat. To proto, abychom znali
váš názor na úroveň života Města
Touškova.
Za řídící a koordinační skupinu
SP rozvoje města
Alena Weisskopfová
člen finančního výboru Města Touškov

Poplatek za pronájem
hrobového místa
na rok 2019
Poplatek za pronájem hrobového místa na rok 2019 byl
splatný do 30.6.2019.
Žádáme všechny, kteří tento poplatek dosud neuhradili,
aby tak co nejdříve učinili.
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, 1. patro nebo
správa hřbitova 2. patro.
K provedení platby na pokladně MěÚ je nutné předložit uzavřenou smlouvu nebo
předchozí doklad o zaplacení.
Upozorňujeme plátce, že MěÚ
již od roku 2018 nezasílá složenky na úhradu poplatku za
pronájem hrobového místa.

Vítání občánků
V sobotu 18. května 2019
byli v obřadní síni městského
úřadu za přítomnosti rodičů,
prarodičů a sourozenců přivítáni do života tito naši noví
občánci: Elisabeth Černá, Oliver Hlaváček, Vojtěch Jandík,
Dominik Vinš, Jan Krňoul,
Oskar Jurečka a Emma Rybínová. Ke slavnostní atmosféře
sobotního dopoledne přispělo velmi hezké vystoupení
dětí z naší mateřské školy, které si připravily pod vedením
paní učitelky Jiřiny Lukešové.
Naše poděkování patří všem
zúčastněným, zejména pak
vystupujícím dětem a jejich
paní učitelce.
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Zpátky do školních lavic

Ve školních budovách se rekonstruovalo, malovalo,
uklízelo. Střídali se zde zedníci, elektrikáři, podlaháři,
truhláři a malíři.
Někomu možná bude připadat, že se opakuji, a že
není možné, aby se za dva měsíce prázdnin udělalo
každý rok tolik práce. Nejen že je to možné, ale je to
dokonce nutné. Ve škole prostě více času nemáme, a
proto musí vše běžet jako na drátkách.
Letos jsme pokračovali v rekonstrukci tříd mateřské
školy tentokrát horní třídou ve staré budově, na zahradu přibyly nové herní prvky.
Hlavní sílu jsme ale napřeli do budovy na Dolním náměstí, kde vládl čilý ruch opravdu celé prázdniny. Vyměněná okna jsou nejen krásná, ale zajistí, že dovnitř
půjde méně hluku a ven zase méně tepla. Nová LED
svítidla, krásně vymalované stěny a nový nábytek zase
působí čistě a útulně.
Naše kapacita je téměř vyčerpaná. Celkem je ve škole
a školce téměř 500 dětí a žáků. Takovému náporu už
jen těžko odolává naše školní jídelna. Proto již v létě
začaly přípravné práce k výstavbě nové větší školní
jídelny. Stávající prostor by pak měl rozšířit kapacitu
mateřské školy.
Nový školní rok přináší spoustu zajímavých nápadů
pro výuku, exkurzí, výletů, soutěží a plánů, které spojí nosné téma - Vesmír. Toto téma poskytuje mnoho
možností, jak zapojit do práce školy i veřejnost a především rodiče. Ještě více se chceme přiklonit k ekologii. Žáci budou kompostovat zbytky z ovoce a zeleniny, které dostávají z programu „ Ovoce a zelenina do
škol“. Samozřejmostí zůstává využití programu „ Mléko
do škol“ a zdravé svačinky, které jsou dílem našich kuchařek. Když přičteme ještě důsledné třídění odpadu,
sběr hliníku a postupnou kultivaci školního pozemku,
tak je posun směrem k ekologii a environmentálnímu
zaměření zřejmý.
Všem žákům přejeme školní rok plný úspěchů a krásných zážitků, rodičům pevné nervy a učitelům radost
z každé odučené hodiny.
Dagmar Mezerová
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Poznej mikroregion Touškovsko
Pěšky, na kole, koloběžce nebo autem….

Druhá zářijová neděle byla vyhrazena poznávání
našeho blízkého okolí.
Již čtvrtým rokem pořádalo šest obcí sdružených v
Mikroregionu Touškovsko akci plnou pohybu, úkolů
i výher. Letos se za krásného počasí vydalo na trať
přes 200 účastníků této již tradiční akce.
Mnoho z nich poznalo nové možnosti jak se pohybovat mezi obcemi a nepoužít silnici, všichni si
mohli pochutnat na pečených buřtech v cíli, který
byl tentokrát v obci Vochov.
Děkujeme všem účastníkům i organizátorům. Těšíme se na další ročník.

číslo 101
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Střípky z Domu s pečovatelskou službou v Městě Touškově
Od jarního vydání Zpravodaje
uteklo spoustu času a také uběhlo
řadu událostí. V měsíci dubnu nás
na velikonočním tvoření navštívily
děti ze ZŠ. Spolu s babičkami vytvářely krásné dekorace, barvila se
vajíčka. Některé výrobky si odnesly babičky domů, některými byl
vyzdoben náš Dům s pečovatelskou službou.

rodějnici a pochutnali si na dobrotách. Navštívit nás přišla i paní
starostka Iveta Zajíčková, paní ředitelka ZŠ Dagmar Mezerová, pan
radní Tomáš Weisskopf a děti ze
Základní školy v Městě Touškově
s paní radní Pařízkovou. K poslechu již tradičně hrál pan Pachl.
Bylo to velmi příjemně strávené
odpoledne.

S oslavami jara je spojené i slavení májky. Sešli jsme se v hojném
počtu, nazdobili májku, spálili ča-

Ke Dni matek přišly děti obyvatelkám DPS popřát a předat dárečky. Babičky měly obrovskou

radost. Děti i zazpívaly a zarecitovaly. Obě strany si slíbily v příštím
měsíci zopakovat úspěšné deskohraní. V půlce června tak proběhlo
odpoledne s různými deskovými
hrami. Děti a senioři se rozdělili
do několika skupinek ke stolkům
a začalo soutěžní klání. Obě generace se dobře bavily, hrálo se
například Člověče, nezlob se!, Prší,
Žolíci, Čelovka a další. Pevně doufáme, že i v letošním školním roce
podobné hravé odpoledne společně uskutečníme.
Během posledních měsíců bylo
CPOS Město Touškov zapojeno do
projektu Nadace Vodafone, kam
se přihlásily organizace z celé republiky a každá z nich představila svůj nápad na inovaci v nějaké
sociální oblasti. CPOS představilo
aplikaci pro pečovatelské služby
Veruapp, konkrétně návrh na rozšíření aplikace při vytváření Individuálního plánu klientů, a povedlo
se nám dostat se do užšího výběru
10 organizací, kterým bude na vývoj poskytnut příspěvek.

Co nás čeká v září a v říjnu?
Dne 20. 9. 2019 se uskutečnilo
tradiční podzimní opékání buřtů.
Sešli jsme se v hojném počtu a počasí nám přálo.
Dne 7.10. 2019 proběhne v rámci Týdne sociálních služeb Den
otevřených dveří na DPS v Městě
Touškově. Všichni jsou srdečně
zváni. Ukážeme vám, jak služba
funguje, můžete si prohlédnout
prostředí v DPS. Pro zájemce budou k dispozici i tištěné materiály,
ve společenské místnosti budeme
promítat Drahokamy času. Těšíme
se na Vás.
Vaše CPOS Město Touškov
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Střípky z naší mateřinky
Prázdniny zaklepaly na pomyslné dveře, ale v naší mateřince život
neutichl.
Plánovaná rekonstrukce tentokrát proběhla ve žluté budově ve
třídě Berušek.
Stěhování začalo již koncem měsíce června a o prvním prázdninovém víkendu ji dokončila parta
šikovných tatínků v čele s panem
školníkem.
Čekalo nás odstranění starých
obkladů, nové rozvody elektřiny,
výměna topných těles, lina, koberce, vestavěné skříně a jako perlička
nakonec nová stropní svítidla. Mezitím jen prach, prach a prach.
Skoro všechno klapalo jako na
drátkách, tudíž koncem července
jsme mohli začít stěhovat zpět do
třídy, která voní novotou již na dálku.
A nezahálely ani práce na školní
zahradě.
Bezpečně prořezané stromy,
prohloubené dopadové zóny, plná
pískoviště, nově ukotvená houpadla a především osazení novými herními prvky – opičí dráhou
a lezecí pyramidou – to vše čekalo
na naše nejmenší při nástupu do
školky.
Tímto bych chtěla opakovaně
poděkovat společnosti NOVEM
Car Interiér Design, Město Touškov
zastoupenou paní Karlou Minaříkovou a Ing. Markem Thomaierem
za velkorysý sponzorský dar, který
nám umožnil tyto herní prvky pořídit.
Poděkování patří i všem obětavým tatínkům, panu školníkovi
Václavu Kestlerovi, paní uklízečce
Pavle Vejskalové a v neposlední
řadě ochotným paním učitelkám,
strana 10

které věnovaly svoji dovolenou
nekončícímu úklidu a následnému
stěhování všech pomůcek do třídy
Berušek.
Nový školní rok začal. Pro některé
s nějakou tou slzičkou, pro ,,ostřílené“ školkáčky šťastným přivítáním
s kamarády.
I pro tento školní rok jsme si připravili aktivity nejen pro děti, ale
i pro rodiče – sportovní odpoledne
,,Mámo, táto, pojďte si hrát!“, podzimní tvoření, hrabání školní zahrady spojené při příznivém poča-

sí s opékáním vuřtů, vánoční dílnu
a mnoho dalšího.
Těšíme na společná setkávání
s rodiči, prarodiči i na pravidelné
návštěvy CPS v Městě Touškově.
Přivítáme i aktivní maminky, babičky, ale i tatínky a dědečky, kteří
by byli ochotni nám vypomoci při
různých akcích.
Do nového školního roku přeji
dětem spokojené a usměvavé paní
učitelky a zaměstnancům mnoho
elánu a neutuchajícího nadšení.
J. Štulcová
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Paprsek stále září
Dětský den, Nebojsa nebo Mikulášská besídka jsou jen některé
akce, které tenhle Spolek fungující
již dvacet let pořádá.
Letos Dětský den proběhl již
na konci května, aby si děti mohly užít i okolní dětské dny a vše,
co pro ně organizátoři v okolí
připravili. Všichni, kdo se pořadatelsky podíleli, se opravdu zapotili, protože uspokojit 500 dětí
a jejich rodičů dá organizátorům opravdu zabrat. Všem bych

chtěla moc poděkovat, že nám
zachovávají přízeň a věnují nám
i dětem svou volnou sobotu. Dík
patří i kuchařkám ze školní jídelny, bez jejich dobrot si už většina
z nás neumí tuto akci představit.
Bez koho by také radost dětí
nebyla dokonalá, jsou sponzoři. Jejich seznam uveřejňujeme
a ještě jednou veliké díky.
Dětský den není ale jediná
akce, kterou pořádáme. 28. 9.
2019 se koná Noční hra Nebojsa.

Přijďte se s námi bát a zazpívat
si k táboráku, podrobnější informace najdete postupně na letáčcích, plakátech a na fb.
V KCMT pro Vás připravujeme
Mikulášskou nadílku. Návštěva
známé trojice, balíčky s nadílkou
a diskotéka je zárukou příjemně
stráveného podvečera.
Zastavte se jen tak pobavit se
nebo se k nám přidejte a rozšiřte
naše řady.

Dagmar Mezerová
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Děkujeme všem příznivcům a sponzorům,
kteří pomohli zajistit realizaci oslavy Dne dětí v Městě Touškově 25. 5. 2019
Balačinová Jitka - kadeřnictví
Broker Team a.s.
Čechura Jaroslav
Dezortová Růžena
Dezort Tomáš
Dezort Václav
Devětsil s.r.o. Plzeň
- lékárna Město Touškov
Dolejšová Ivana
- cukrárna Město Touškov
Dunovský Zdeněk
- ROSA COMPUTERS
DURATEC s.r.o.
Foltýn Pavel
- SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Hirth Jan
HASPO Systém s.r.o.
Hrdina Jaroslav
Janča Pavel, Jančová Eva

Karbusický Stanislav mladší
Kašpar Václav
Kestler Jakub
Výroba a prodej lahůdek Kadlecovi
Kryč Zdeněk - ZDESTAK
Lederer Jan - Skandinávská
krmiva Město Touškov
Linhart Daniel
Mezera Adam
Mezera Josef
MO Českého rybářského svazu M.
Touškov
Město Město Touškov
Mráz Martin Ing.
NOVEM Car Interior Design,k.s.
Město Touškov
Spolek Paprsek Města Touškova
Pařízek Roman

Pauerová Valdemara - FLORA Styl
Rejšek René - Nábytek Rejšek
Sbor dobrovolných hasičů Město
Touškov
SCHWER Fittings s.r.o.
Svaz tělesně postižených MO
Kozolupy
TJ Sokol Město Touškov
Veselý Jan - zelenina Město Touškov
Vlček Radek -Vlček Solution s.r.o.
Vodní záchranná služba ČČK
Weisskopf Tomáš - WEKO
Zahradníková Eva - Restaurace
Na Špejcharu
Základní škola a Mateřská škola
Město Touškov
Zajíček Josef
Zítka Zdeněk JUDr.

Děkujeme všem, kteří s námi do toho jdou
OS Paprsek ve spolupráci
s městem, Hasiči a KTO
pořádá tradiční

NočNí hrU

Nebojsa
28.9. 2019 od 16,00
sraz před hasičárnou

Program:
16,00 - křest nového hasičského auta
- registrace
(bude možné vybrat čas, kdy si trasu projdete)
16,30 - start - první odvážlivci na trati
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17,00 - opékání buřtů na zahradě MŠ,
posezení při kytaře
Trasa povede od hasičárny, Vodní ulicí,
Újezdskou ulicí, kolem rybníka,
kolem hřbitovní zdi na zahradu MŠ
vstup dobrovolný

Budete se příjemně bát, dostanete buřtíky, odměnu … tak co víc si můžete přát
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Mladí hasiči
O pohár starosty SDH Úněšov,
tak zněl název soutěže kam jsme
se s dětmi vypravili 16.3.2019.Trasa soutěže se v kategoriích mladší
a starší běžela na čas a obsahovala 12 disciplín, náš sbor reprezentovalo družstvo přípravky,mladší
a starší žáci.Výsledky jsou tyto:
přípravka – nehodnotí se ,mladší
s celkovým vysoutěžili 16.místo
z 27, starší obhájili 16.místo z 25
soutěžních družstev.
Zasaď si svůj strom-akce,které
jsme se s mladými hasiči zúčastnili se uskutečnila pod záštitou
našeho města.
V sobotu 27.4.2019 proběhla
soutěž mladých hasičů ve štafetě
požárních dvojic a požárním útoku v obci Chlum(Plzeň-jih).Mladší
žáci se umístili na 18.místě z 20
týmů. Starší žáci získali 16. příčku
z 25 družstev. Následující sobotu 4.5.2019 se uskutečnil 1. ročník Čemínského plamínku a jak
už název napovídá v sousedních
Čeminech, opět jsme vezli jedno družstvo mladších a družstvo
starších žáků. Z této soutěže si

mladší domů přivezli 5.místo ze 7
a starší 6.pozici ze 6 zúčastněných
družstev.
Netradičně ve středu 8.5.2019
od 13:00 hodil proběhla soutěž
pro mladé hasiče s názvem Memoriál O.Rubnera a V.Fišara v Heřmanově Huti. Soutěž spočívala
v jednokolovém požárním útoku
+ tajné disciplíně a naši nástupci si přivezli tyto pozice: mladší
8.místo ze 14 a starší 4.příčka z 9
zúčastněných družstev. V rámci
oslav 130. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů v Pňovanech se konala i okrsková soutěž
a my s dětmi jsme s radostí přijali
pozvání nejen na ukázku, ale i na
soutěžení mezi dospělými. Jako
první odstartovala ukázka štafety
požárních dvojic v podání našich
nejmenších. Po této ukázce následovala scénka první pomoci
a zajištění osobního automobilu
v podání starších žáků a jako poslední se představili mladší žáci
s ukázkou požárního útoku. Dorostenci si pro změnu vyzkoušeli
štafetu 40x60 m, požární útok.

Ukázku požárního útoku předvedli naši mladší hasiči na i dětském dni v obci Kozolupy. Od
návštěvníků dětského dne sklidili
potlesk a jako bonus se vyfotili
s Elzou a Olafem.
V týdnu od 10. do 17. 8. 2019
se opět po roce uskutečnil tábor
nejen pro členy mladých hasičů
v rekreačním zařízení Lučkovice.
Letos se sešla parta 35 dětí a 7 dospělých, pro děti byla připravena
celotáborová hra, táborová olympiáda, různé hry, návštěva hasičů
ze stanice v Blatné a také ukázka
práce záchranářských psů.
Velké poděkován patří Víťovi, Ervínovi a Kubovi za pomoc s dopravou dětí a veškerého vybavení.
Za instruktory a vedoucí MH Václava
Kubíková Ježková

Adaptační kurz
V úterý 3. 9. 2019 proběhl
„Adaptační kurz“ pro žáky 6. ročníků, který by měl nově sestaveným kolektivům pomoci seznámit se. V šestých ročnících se
totiž setkávají děti z různých škol
- z Města Touškova, Kozolup, Pňovan a dalších.
Celé dopoledne děti pracovaly
na nejrůznějších aktivitách, kdy si
měly zapamatovat jména spolužáků, jejich vlastnosti a zájmy. Některé hry se odehrávaly ve třídě,
jiné v tělocvičně nebo venku. Na
závěr si děti vyzkoušely soutěže
mezi 6. A, 6. B a 6. C.
Celá akce byla velmi zdařilá, žáci
byli nadšení a s velkým zaujetím
se zhostili všech činností. Snad
jsme jim alespoň trošku usnadnily přechod z prvního stupně na
druhý, z jedné školy do druhé.
H. Suková, I. Mertlová
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Touškovské domy a stodoly
Naše město má tu čest, že jeho
historické jádro je vedeno jako
památková zóna. Získání takového statusu není jen tak a také to
není stav, který by ze své podstaty měl být trvalý. Může se například stát, že již nebude co chránit
a památková ochrana bude městu odebrána. Nebo se vztáhne jen
na několik významných staveb.
Nicméně zatímco významné stavby v Touškově sice jsou, ale jejich
důležitost nepřesahuje rámec
regionu, unikátní městské jádro,
které zachovává strukturu starou
mnoho staletí a nadále si udržuje
maloměstský agrární charakter,
to je věc, kterou hned tak někdo
nemá. A jak už ze situace plyne,
naše městské jádro je jen jedno
na světě. Pojďme společně poodhalit, co je na něm tak cenného.
Začněme tím, co možná vnímáme ze všeho nejméně. Jděte do
města a zkoumejte jeho ulice. Až
budete z Čemínské ulice zahýbat
na Dolní náměstí, na chvíli se zastavte a rozhlédněte se po tom
rozsáhlém prostoru. Odmyslete si

stromy, keře a zaparkovaná auta,
která prostor opticky zmenšují
a možná uvidíte, o jak velkorysý
prostor se jedná. Uvidíte velké
tržní náměstí, které v minulosti
bylo ještě větší. Blok mezi Dolním
náměstím a kostelem vznikl zřejmě až po třicetileté válce, kdy význam Touškova jako tržního místa
významně poklesl. Zde probíhaly
velké trhy a slavily se zde velké
události a církevní svátky. Dnes
je to prostor, který hledá nové
opodstatnění a třeba ho najde.
Při procházce městem vnímejte
také detaily ulic, po kterých jdete. Náměstí vzniklo na křižovatce
důležitých regionálních i evropských cest. Hlavní trasa obchodní
cesty z Norimberku do Prahy vstupovala na náměstí křižovatkou
Malesické a Čemínské. Dodnes se
celé náměstí špičkou k této křižovatce jakoby natahuje – koukněte do mapy. Zde cesta prošla
náměstím a skrz Mlýnskou ulici
kolem mlýna směřovala k brodu
přes Mži a dále ke Stříbru. Důležitou cestou bývala také Újezdská

Krásná ukázka velkorysé šířky místních parcel.
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Ukázka skryté řeči domů. V ubourané zdi
je krásně vidět druhotně použité ostění ze
starší stavby. (Druhý kámen odshora).

ulice opouštějící dnes Kostelní
náměstí. Nesmíme zapomenout
ani na cestu směřující na sever
přes Čemíny a Novou Hospodu.
Ta se napojovala na obchodní
cestu v místě již zmíněné křižovatky s Malesickou ulicí. Všechny
tyto cesty zanechaly dodnes otisk
ve struktuře města. Důležitá křižovatka nadále zůstává ta, kde
se střetávají ulice Malesická a Čemínská. Dodnes tam stojí výstavné městské domy. Severní trasu
zase lemují nejhodnotnější městské domy s gotickými jádry.
Pokud však odhlédneme od
hlavních tras obchodních, zaujmou nás ještě malé náznaky cíleně vytvářené městské struktury.
Během 12. a 13. století se v Čechách založilo velké množství
měst a ta města, která neprošla
novou lokací – novým založením,
se alespoň snažila využít své pozemky a upravit svoji strukturu.
Snahy po takové činnosti se zachovaly i v Touškově. Malý blok
domů mezi Mlýnskou ulicí a Dolním náměstím je toho důkazem.
Dokonce zde máme i pozůstatek

číslo 101

nové gotické parcelace, která je
dodnes patrná v jižní frontě domů
na Dolním náměstí, kde také stojí nejstarší gotické domy v Městě
Touškově.
Nechme nyní ulice a podívejme se na samotné domy. Město
Touškov bývalo vždy trhovou vsí,
či malým městem a tomu odpovídá i jeho urbanismus. Naše historické domy nejsou postaveny na
úzkých dlouhých parcelách jako
v Plzni, ale jsou to široce rozkročené stavby, které zkušenému turistovi říkají jasnou věc: Zde bylo
důležité zemědělské centrum
s bohatými sedláky a významnou
agrární výrobou. Domy jsou tak
široké proto, aby se do jejich středu vešel rozměrný průjezd, sloužící jako hlavní komunikační osa
domu. Na jedné straně průjezdu
pak stálo většinou dvoupatrové obytné stavení. Na druhé pak
hospodářské zázemí, často třeba
sýpka, či maštal.
Jelikož zemědělské usedlosti
potřebují mnoho prostoru pro
svoji činnost: místa pro ustájení
dobytka a skladování úrody, jsou
v Touškově již velmi brzy stavěny
rozsáhlé kamenné stodoly a další hospodářská stavení. Nejstarší
stodoly v Touškově, které dodnes
stojí, pocházejí z přelomu 13.
a 14. století. Unikátní jsou hospodářská stavení u domu číslo 44
na rohu Čemínské a Malesické.
Ty naštěstí prošly nedávno citlivou rekonstrukcí. Cenný je také
barokní hospodářský komplex
u místní fary.
Stodoly obecně patří mezi
nejohroženější památky České
republiky. Na rozdíl od domů
totiž přestaly plnit svůj účel a překvapivě se pro ně těžko hledá
opodstatnění. Na vině jsou společenské a sociální změny, které
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obyvatele velkých domů přivedly
do továren, kanceláří a institucí
a jen málokdo podniká přímo ve
svém domě. Stodoly a hospodářská stavení tak velmi rychle mizí,
ačkoli jsou mnohdy starší a cennější, než samotné domy. Tak se
běžte podívat na dvůr a navštivte
svoji stodolu. Třeba na vás dýchne genius loci dávných časů.
Na závěr už jen několik malých
průzkumnických rad. Až budete
procházet Touškovem, nenechte

se zmást břízolitovými fasádami,
anebo líbivými barevnými opravami současnosti. Hledejte vysoká průčelí s vysokými okny, podezřele široké průjezdy, kamenná
ostění u oken či portálů. Zajímavé
jsou také velké pískovcové kameny skryté pod oprýskanými
omítkami. To vše vám indikuje, že
stojíte před starým městským domem, který na svém místě může
spočívat klidně i šest až sedm století. To hned tak někde nemají.
Lukáš Houška

Nejběžnější středověký dům. Uprostřed prostorný průjezd, vlevo obytná dvoupatrová
část, vpravo část hospodářská.

Pohled z úzké ulice u Dolního náměstí, která obchází druhotně vzniklý „městský“ blok
strana 15
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Zkušební pečení chleba v peci farní černé kuchyně
Na neděli 22. září pro Vás chystá
Spolek Náš Touškov spolu s římskokatolickou farností Město
Touškov a panem farářem Gajduškem výjimečný zážitek, a to
upečení touškovského farního
chleba.
Na tento víkend vycházejí i Dny
evropského dědictví, které mají
za cíl otevřít nejširší veřejnosti
brány kulturních památek, budov
a objektů. Propojení Dnů evropského dědictví s pokusem upéct
chleba ve staré farní peci se tak
přímo nabízí. S radostí jsme proto přijali návrh pana faráře a zkusíme upéct chleba ve farní peci,
která je součástí černé kuchyně
a pojme zhruba 30 bochníků.
Samotný proces znovu zprovoznění farní pece s sebou nesl překážky, které se nám postupně podařilo překonat. Stěžejní otázkou
bylo zajištění kvalitního dřeva,
neboť roztopit pec není otázkou
pár polínek. Povedlo se a máme
dřevo! Následně jsme hledali pekaře, který má zkušenosti s pečením v peci a bude též ochotný
do tohoto projektu partnersky
vstoupit. Navíc musí mít patřičné
zkušenosti. Pekař Roman Sebera,
jehož příběh mnozí z Vás znají,
neboť jeho pekárna původně sídlila na Domažlické třídě a musela
být zbourána z důvodu výstavby
nové železniční trati, sebral námi
hozenou rukavici a do projektu
s námi nadšeně vstoupil. Všechny
ostatní překážky jsou již drobnosti, neboť máme kde péct, s kým
a za co :-)
V neděli 10.srpna jsme provedli zkušební roztopení pece
a pozvali pana Seberu na první
zkoušku nanečisto. Panovalo
strana 16

velké napětí, ale i radost z toho,
že se věci dávají do pohybu.
Nechtěli jsme riskovat zklamání občanů, proto náš test upéct
touškovský farní chléb před samotnou akcí stál za tu námahu.
My jsme získali jistotu a zjistili,
že to jde, a dokonce na výbornou. Upekli jsme několik bochníků a ta chuť chleba pečeného
„starým“ způsobem je neuvěřitelná!

Během celého procesu jsme vychytali další drobnosti. Třeba i to,
že ve žhavých uhlíkách po roztopení pece se dají upéct brambory a že pec je natolik roztopená,
že setrvačností se tam dají péct
buchty ... Nemůžeme prozradit
všechno, co chystáme, protože právě pro Vás je tu možnost
vidět černou kuchyni, pec i samotné pečení naživo a ochutnat
i touškovský farní chléb!

číslo 101
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Jsme rádi, že námi připravovaná
akce probíhá ve spojení se Dny
evropského dědictví, neboť tyto
slouží ke hledání cest ke kořenům
naší i evropské civilizace. A bude
nám velkým potěšením, pokud
všichni naši občané budou mít
možnost ochutnat touškovský
farní chléb, buchty a posedět
spolu s námi před farou. Chystáme pro Vás paštiku, škvarky, pomazánky i pivko.

Hřbitovní zvon

Po celou dobu akce budou probíhat komentované prohlídky
černé kuchyně na faře, a to ve
skupinách po 8 osobách. Doba
prohlídky cca 5 minut. Je možné se zúčastnit vícekrát a mimo
vlastního pečení vidět i zadělávání. Srdečné pozvání na tuto akci
Vám posílá Spolek Náš Touškov.

V letošním roce, konkrétně 9.9.
je tomu již 20 let, co můžeme
slýchat z místního hřbitova zvuk
zvonu, který visí ve zvonici kaple
Povýšení svatého Kříže. Mnoho
z Vás jej určitě slyšelo, ať už pravidelně na dušičky, Vánoce, nebo
nepravidelně při pohřbech.

Kateřina Duchková
za Spolek Náš Touškov

Vážení spoluobčané, milí čtenáři. Je tu opět konec prázdnin,
a s ním i nové číslo Obecního zpravodaje.
V letošním již 101. čísle se v pravidelné rubrice o historii našeho
města, se kterou Vás pravidelně
informuji, dostaneme o dvacet let
na zpět.

Už věk stávajícího zvonu napovídá, že nejde o zvon původní
z roku 1859. O tomto historickém zvonu, který nechal odlít
místní baron Jan Antonín Starck
při stavbě kaple, mnoho nevíme. Naposledy zde zvonil v roce
1942, kdy jej nacisté z kaple sundali a odvezli do Německa. Málo
kdo však ví, že tento malý zvon
zachránil naše zbylé dva velké
historické zvony v kostele, které
zde zbyly po rekvírování zvonů
za 1. světové války.
Když sem přijeli v roce 1942
nacisté, aby zabavili zvony pro
válečné účely, místní německé
obyvatelstvo se postavilo proti,
a protože nacisté museli z Touškova odjet alespoň s nějakým,
vzali malý zvon ze hřbitovní kaple, byť se obyvatelé Touškova
snažili zachránit i ten.
Zvon se do zvonice vrátil až po
dlouhých více jak 50 letech, kdy
se v roce 1999 Rada města rozhodla po nalezení původního
srdce zvonu na půdě hřbitovní

kaple, nechat zvon znovu odlít.
Stalo se tak v symbolický den
9.9.1999 ve zvonařské dílně paní
Tomáškové-Dytrychové v Brodku u Přerova, kam přímo osobně
jel i tehdejší místostarosta pan
Josef Fišer, aby zvon přivezl do
Města Touškova. Chvíli byl vystavený v místní základní škole
a pak následně vysvěcen ve farním kostele kancléřem plzeňského biskupství Mons. Václavem
Škachem. Zvon je vysoký 42 cm
a je laděn do tónu cis1. Jeho pořizovací cena byla 24 473,20 Kč.
Původní srdce starého zvonu
z roku 1859 se stalo součástí zvonu nového. Ve zvonici hřbitovní
kaple bylo i původní dřevěné
zavěšení zvonu, a tak nechala
Rada města dle tohoto starého
vyhotovit nové v truhlářské dílně
v Pernarci.
Mé poděkování za fotografie
a informace patří panu Josefu Fišerovi.
Petr Komanec
zastupitel města
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TJ Sokol Město Touškov
Vážení sportovní příznivci,
nejen vašimi rukami prošlo první vydání touškovského Sporťáku, kde podrobně shrnujeme dění v tělovýchovné jednotě, ale informace v listinné podobě dostali i občané Kozolup, Vochova a Bdeněvse.
Pokud se bude první číslo líbit, počítáme ještě s jeho
dalším rozšířením. To je také důvod pro kratší článek
v našem Obecním zpravodaji, kde se zaměříme především na úplné novinky.

Fotbal

Začal nám školní rok a nám přibývá velké množství dětí, což je skvělé. Letos jsme prvně otevřeli kategorii U5 tzn. děti do 5 let a už zde máme osmnáct
svěřenců. Výborně se povedla informační akce na
cvičení maminek s dětmi, kde máme 12 dětí.
Dorostenci začali svoji krajskou soutěž skvěle a po
třech zápasech měli plný počet bodů.
A tým navázal na úspěšné přátelské zápasy, má za
sebou tři mistráky a s dvoubodovým náskokem je
v čele soutěže. Zveme vás, diváky, přijďte podpořit
naše borce na stadion.

Badminton

V září jsme zahájili další badmintonovou sezónu.
Pokud máte zájem, přijďte si hru vyzkoušet každou
středu od 17.30 do tělocvičny.

Obecné

Přístavba šaten a zázemí TJ byla projektována v roce
2018, kdy jsme také požádali o dotaci na MŠMT, dotace nám v prvním kole přidělena nebyla, ale zřejmě
několik organizací peníze odmítlo, takže se v druhém
kole dostalo i na nás. Pokud proběhne administrativně
vše hladce, měli bychom dotaci 6,8 mil. Kč prostavět
už v letošním roce, dílo dokončíme v do června 2020.
K poslednímu srpnovému dni jsme odeslali všechny
požadované doklady a předpokládám, že před vydáním zpravodaje obdržíme i konečné rozhodnutí a finanční dotaci pro zahájení prací.
Pavel Foltýn

Cyklistika

Naše malé cyklisty rozšířili bikeři ještě menší, věříme, že budou stejně úspěšní jako současní. Podzim
pro děti znamená přeorientování se z biků na krosky
a do vánoc podávat stejně dobré výkony na cyklokrosu nebo někteří na dráze.

Volejbal

Rovněž volejbal nám po prázdninách začal s plnou vervou. Od letošního roku máme už tří týmy
a to přípravku, žákyně a kadetky. Holky hodně zdaru
při bitvách na palubovce.
strana 18
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KTO – Město Touškov

Zkouška přežití
Jako každý rok jsme začátkem
prázdnin sbalili věci, naložili dodávky a vyrazili na tábor.Letos
s novou čtyřčlennou posilou složenou z táborníků, které jsme
loni vyřadili z řad dětí. Letošní
ročník tábora se nesl v duchu vojenském. Dodělali jsme program,
připravili základnu a pak jsme už
jen čekali na sobotní příjezd dětí.
Ty však ještě před příjezdem na
tábor čekala hned první zkouška. Autobus byl přepaden partou
partyzánů kousek před tábořištěm. Pod jejich vedením musely
děti dopochodovat do tábora .

společných soutěžích, úklidem
ve svém stanu, pomocí v kuchyni
nebo dobrovolným úklidem společných věcí a prostor tábora. Děti
usilovně pracovaly na územích
v lese a nástěnkách v táboře. Nejoblíbenější misí byla rozhodně
tzv. bahna. Celý tým, i s vedoucími, se musel podplazit opičí dráhou, střílet z airsoftových zbraní
na plechovky, házet granátem na
cíl, sesbírat munici a nakonec přelézt po laně přes potůček a pomáhat si u toho – jako správný tým.

Tábor samozřejmě nebyl jen
o práci na území nebo na základně. Přes den se hrála vybíjená,
badminton, ale také stolní hry,
jako šachy, člověče nezlob se
nebo obyčejné karty. Proběhla
i vodní bitva a koupaní v bazénu.
Večery jsme dětem zpříjemňovali večerníčky, které jsme jim sami
hráli. Nechyběla ani diskotéka
a již druhý ročník oblíbené soutěže Hlindajk má talent, ve které
porota hodnotila mladé nadané
pokračování na další straně

V táboře na děti již netrpělivě čekal armádní generál Valča Pauerová se svým zástupcem Michalem
Braunem a děti byly rozděleny do
čet ke svým důstojníkům. Modrou četu vedl Láďa Černý ml. společně s Kačkou Rumlovou, k ruce
jim byla Klárka Pěchoučková. Důstojníkem červené čety byl Dominik Vlasák společně s Bárou Kamienovou a Kuba Ruml. Žlutou četu
měl na starosti Luboš Syrovátka
společně s Martinem Wagnerem
a Bárou Kolářovou. Ještě ten den
se děti vydaly obhlédnout území,
o které soutěžily.
V polní kuchyni se o dostatek
proviantu starali Marcela Krismanová, Ivana Vanišová a Lukáš
Syrovátka. Technické zázemí zajišťovali Láďa Černý st. a Václav
Webr a provoz polní nemocnice
zajišťovaly Magda Černá a Denisa
Pauerová.
Během celého týdne děti plnily mise, díky kterým se posouvaly nejen jako tým, ale mohly být
povýšené i jako jednotlivci. Body
na povýšení mohli nasbírat ve
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táborníky. Při noční bojovce se
děti se svými vedoucími v noci
vydaly na své území a musely najít
skrytého partyzána, dojít s ním do
tábora a celu dobu ho nespustit
z očí.K noční bojovce bylo důležité
splnit večerní spaní pod širákem.
Je jasné, že zahajovací táborák
s buřty a kytarou také nechyběl.
Poslední den se hodnotila území, nástěnky, horlivě se sčítaly
a odečítaly body, ale nakonec bylo
jasno. Místa byla vyhlášena, ceny
rozdány, dvě nejstarší tábornice
vyřazeny a spoustu slzavých údolí.
I přes nepřízeň počasí, kvůli které
jsme se nemohli vydat na výlet,
jsme si den všichni užili.
Děkujeme všem účastníkům,
kteří zdarma a ve svém volném
čase chod tábora zajišťují, dále našim příznivcům za podporu a zejména sponzorům: Město Město
Touškov, Schwer Fittings,s.r.o.,

Ovoce -zelenina Jan Veselý, Řeznictví Martina Houdková, Z-Trade
Lenka Moudrá,Česká pojišťovna,
General Army spol s r.o. a další
nejmenovaní bez jejichž finanční
a hmotné pomoci by nebylo možné tábor každoročně organizovat.
V neděli 22. září se bude konat
tradiční potáborová schůzka spojená s opékáním buřtů a předává-

ním DVD s fotografiemi z tábora.
A v sobotu 28. září budeme vypomáhat při organizaci noční hry
Nebojsa.
Nezbývá nám nic jiného, než
doufat, že si děti užily tábor stejně
jako my. Modří, červení a žlutí, těší1607
me se na vás zase za rok :-)
Za KTO Barča, Ivka a Vali

CHRAŇTE

Vážení obyvatelé
rodinných domů, bytů,
© MV–generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky

oslovujeme Vás touto cestou proto,
že stále evidujeme vysoký počet
požárů v domácnostech, které mají
tragické následky. Každý rok
dochází k více než tisícovce požárů
v obytných budovách, kde umírají
desítky lidí a stovky jich jsou
zraněny.

domov i sebe
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1.

ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.
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Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

Blahopřejeme
Vážení spoluobčané,přijměte od nás blahopřání k Vašemu životnímu jubileu, mnoho zdraví, štěstí a naplnění všech malých i velkých
přání.
Vedení města
Říjen 2019

Ambróšová Marie
Fialová Věra
Hesová Zdeňka
Honz Václav

Kaltenbrunerová Miroslava
Kubík Libor
Lehečková Lydie
Saková Marie

Staňková Vlasta
Štok Josef
Štorcová Janka

Grossová Marie
Hanzlíková Olga
Honzíková Jana
Knaisl Vratislav
Kokoška Vladimír

Kubíková Zdeňka
Laudon Ladislav
Malý Václav
Schmidová Anna

Husová Růžena
Jabůrková Zdeňka
Kilbergr Jan
Koudele Bohumil
Kratochvílová Ludmila
Krňoul Miloslav
Kuchař Ladislav
Moule Jan

Pašavová Eva
Pašek Zdeněk
Pechát František
Populová Marie
Suč Jiří
Šefrnová Emma
ing. Štorc Jindřich

Honz Jindřich
Jandová Libuše
Malá Milada
Pašková Olga
Petr Rudolf
Šandarová Stanislava

Škardová Eugenie
Taracköziová Marie
Tůma Václav
Vaňačová Helena
Větrovcová Kateřina
ing. Walter Karel

Listopad 2019
Bárta Karel
Ciprová Marie
Čása Ladislav
Čechtický Miroslav
Fišer Josef

Prosinec 2019
Čečilová Božena
Demjan Jan
Dobiáš Milan
Drábková Pavla
Fajerová Jarmila
Hájková Jarmila
Hečl Václav
Herciková Miroslava

Leden 2020
Běhounek Ladislav
Bokrová Marie
Brunnerová Olga
Havlíčková Anna
Hejduk Jaroslav
Heráková Alexandra

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.
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