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Volby do Zastupitelstva města Touţim
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města
Touţim podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů.
Volby do zastupitelstva města Touţim se uskuteční v pátek dne 15.října 2010 od 14:00 hodin do 22:00
hodin, a v sobotu dne 16.října 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Pro voliče z okolních částí bude
zajištěna doprava minibusem. Jízdní řády budou vyvěšeny v jednotlivých obcích.
Volební okrsek č. 1 :
sídlí v učebně školní druţiny v přízemí pavilonu „B“ Základní školy Touţim, Plzeňská 395 a tvoří jej:
ulice Na Zámecké a Sídliště.
Volební okrsek č. 2 :
sídlí ve sborovně v přízemí pavilonu „B“ Základní školy Touţim, Plzeňská 395 a tvoří jej: ulice Školní,
Plzeňská, Za Rybníkem, Ţlutická a Malé Náměstí a obce Políkno, Luhov, Kojšovice,
Neţichov, Komárov, Třebouň, Smilov, Radyně, Lachovice, Branišov.
Volební okrsek č. 3 :
sídlí ve sborovně v přízemí pavilonu „B“ Základní školy Touţim, Plzeňská 395 a tvoří jej: ulice Na
Výsluní, Janova, Tepelská, Pod Brankou, Petra Bezruče, Farní, Druţstevní, Pivovarská,
Kostelní, Karlovarská, Vodní, Radniční a Náměstí Jiřího z Poděbrad a obce Kosmová,
Bezděkov, Prachomety a Dobrá Voda.
Voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy prokáţe svoji totoţnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehoţ občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič
můţe obdrţet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič můţe volit nejvýše 15 kandidátů do zastupitelstva města Touţim.
Volič můţe na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta kříţkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichţ jsou uvedeni kandidáti jednotlivých
volebních stran.
Volič můţe na hlasovacím lístku označit kříţkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební
strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň můţe označit v rámečku před jménem kandidáta
kříţkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů
označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a
označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němţ jsou kandidáti označené volební strany
uvedeni v jejím sloupci.
Antonín Vrána
starosta
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HNUTÍ NEZÁVISLÝCH
Váţení občané města Touţimi a připojených obcí, váţení voliči
Ve volbách v roce 2006 mělo naše sdruţení nezávislých kandidátů „Touţimské hnutí“ motto
„Budeme pracovat a pokračovat v započatém trendu“. To, jak jsme se s tím vyrovnali, se můţete
přesvědčit v článku „Zamyšlení nad uplynulými čtyřmi roky volebního období“.
V ţádném případě by se to nepodařilo bez dobré spolupráce celého zastupitelstva, neboť na
komunální úrovni se nelze ohlíţet na stranické příslušnosti. Ţádná strana a hnutí nemůţe samostatně
plnit svůj volební program, vţdy se musí vycházet z technických a reálných moţností a zdrojů města.
Chceme, aby se problém města a přilehlých obcí řešil co nejobjektivněji a dle získaných zkušeností
v řízení samosprávy.
Naší prioritou je především realizace opravy našeho náměstí. Všichni víte, ţe o dotaci ţádáme
jiţ druhým rokem. Jistě bychom byli spokojeni, pokud se to podaří. V kaţdém případě chceme
pokračovat v opravě pivovaru, aby se z této nemovitosti stal v Touţimi pěkný kulturní stánek. Dále je
potřeba řešit oţehavou situaci okolo zdevastovaného zámku. Je potřeba dotáhnout do konce změnu
hranic památkové zóny. Samozřejmě se i nadále musí investovat do přilehlých obcí.
Jak jsem uvedl výše, nechceme slibovat neuskutečnitelné, a proto jsme uvedli jen tyto
základní body.
Váţení voliči, váţení občané,
určitě máte u našich kandidátů záruku v tom, ţe budou pro rozvoj města a přilehlých obcí dobře
pracovat, o čemţ jste se určitě přesvědčili. Předem děkujeme za Vaše hlasy.
Za Hnutí nezávislých
Antonín Vrána

Váţení občané, váţení voliči,
čtyři roky uplynuly a před námi jsou
další volby do zastupitelstev měst a obcí. Opět
máme právo ale i povinnost rozhodnout, kteří
z našich občanů se stanou zastupiteli města a
budou tak v dalším období rozhodovat o
záleţitostech města a připojených obcí. O vaši
přízeň v nastávajících volbách budou usilovat i
kandidáti KSČM-členové strany i bezpartijní.
Uplynulé volební období zhodnotil ve své
zprávě starosta města pan Vrána, sami můţete
posoudit, zda se udělalo hodně nebo málo.
Nepodařilo se jistě zrealizovat všechno, co
jsme si pro uplynulé volební období stanovili,
naplnění kaţdého programu představuje
dobrou práci všech členů zastupitelstva a je do
značné míry závislé na dostatku finančních
prostředků.
Mohu
s čistým
svědomím
konstatovat, ţe zastupitelé KSČM (Milan
Kadera, Miroslav Veselý) se aktivně podíleli na
realizaci všech úkolů.
Pro
příští
volební
období
nepředkládáme samostatný volební program,
ţádná kandidující strana nebo hnutí nemohou
samostatně naplňovat a řešit potřeby města a
obcí, úkoly lze plnit jen dobrou prací všech
členů zastupitelstva bez ohledu na stranickou

příslušnost, ať jsou zvoleni za kteroukoliv
stranu nebo hnutí. Za kandidáty KSČM mohu
slíbit, pokud dostaneme vaši důvěru, ţe tak
jako dosud, svými náměty, připomínkami a
aktivní prací se chceme podílet na práci
zastupitelstva a orgánů města, na dalším
rozvoji města a okolních obcí. Plně vyuţijeme
svých znalostí a zkušeností při správě města a
obcí, při řešení všech záleţitostí ve prospěch
Vás, občanů.
Chci Vás, váţení občané vyzvat –
pojďte k volbám a odevzdejte svůj hlas těm, o
kterých jste přesvědčeni, ţe splní vaše
očekávání. Je to Vaše právo i povinnost. Přejí
nám všem dobrou volbu a šťastnou
budoucnost.
Na hlasovacím lístku pro volby do
zastupitelstva města bylo pro kandidátku KSČM
vylosováno číslo 4. V řeči čísel představuje
číslo 4 logické myšlení, praktičnost a realitu –
většina vyráběných předmětů má čtyři strany
(okna, stěny, podlahy, knihy, stoly) podle čísla
4 se orientujeme v čase (čtyři roční období,
čtyři fáze měsíce) a v prostoru (čtyři světové
strany). Číslo 4 značí jistotu!
Za kandidáty KSČM: Milan Kadera
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SDRUŢENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZMĚNA PRO TOUŢIM Č. 3
ZMĚNA JE ŢIVOT
PROTO VOLTE
TROJKU
CO PODPORUJEME:
♥ ÚČAST občanů na rozhodování
samosprávy – komunitní plánování,
samospráva = sluţba občanům
♥ ŠKOLY – celkové zkvalitnění a modernizaci,
příleţitosti pro mladé učitele – OBECNÍ BYTY
♥ Rozumné a efektivní HOSPODAŘENÍ
s majetkem obce, vyrovnaný rozpočet
♥ Dům dětí a Klub pro seniory – volnočasové
aktivity našich dětí, mládeţe a seniorů
♥ ZAMĚSTNANOST – nové prostory a vznik
NOVÝCH pracovních míst podporou místních
firem
♥ Veřejně prospěšné práce – řešení
nezaměstnanosti a podpora lidem v nouzi
♥ Veřejně dostupné informace pro všechny –
Touţimské noviny tentokrát ZDARMA a bez
cenzury
♥ POŘÁDEK, ČISTOTU A BEZPEČNOST ve
městě i ve vesnicích
♥ Zlepšení ÚROVNĚ ŢIVOTA na vesnici
♥ Sociální BYDLENÍ – startovací byty pro
mladé rodiny, bydlení pro seniory
♥ Zvýšení míry FINANCOVÁNÍ projektů
z veřejných rozpočtů a prostředků EU
♥ LÉKAŘSKOU POHOTOVOST pro obyvatele
regionu
♥ Dostupné PARKOVÁNÍ, zachování a
zlepšení dopravní obsluţnosti
♥ LEVNÉ obecní stravování a VEŘEJNÉ WC
♥ BAZÉN pro školní děti a veřejnost
♥ Otevření NOVÝCH UČEBNÍCH OBORŮ,
eventuelně s maturitou
♥ Šanci pro ZÁMEK – multifunkční vyuţití,
zakonzervování a postupnou rekonstrukci
♥ KULTURNÍ a SPOLEČENSKÝ ţivot obce –
zájmové spolky a sdruţení, aktivní občany
Jsme připraveni uskutečnit změny
Naše kandidátka je s průměrným věkem 43,1
roku druhá nejmladší, snoubí odbornost, mládí
a zkušenost stáří, naši kandidáti jsou zárukou
změny. Máme zkušenosti ze samosprávy - J.
Schierl (13 let v zastupitelstvu), R. Košťálová
(kontrolní výbor), Mgr. V. Wernerová a J.
Vávrů (předsedkyně osadních výborů), máme
vysokoškolsky vzdělané lidi - Mgr. M. Köpplová
(exekutorský koncipient), Bc. R. Hrůza
(finanční ředitel) či Mgr. V. Wernerová
(pedagog), další dokončují studium.

Přínosem mohou být profesní nebo ţivotní
zkušenosti – podnikatelů a ţivnostníků, R.
Straky, A. Slepičky či V. Šuleka, finančního
analytika M. Nedvídka, a také F. Struhára, J.
Řeháka, J. Hráského nebo L. Vernera. Naše
VIZE PRO 21. STOLETÍ – Touţim jako
prosperující místo pro spokojený, kvalitní a
aktivní ţivot.
Nepodléhejte falešné iluzi ani pomluvám a
fintám – volte a vyměňte politiky!
Mnozí z nás dosud žijí v bláhové představě, že
komunální volby jsou založeny na volbě osobností
a tak na kandidátkách křížkují „své“ kandidáty, lidi,
ke kterým mají důvěru. Volební systém však
preferuje volební strany! Zakřížkujete-li tedy
někoho z kandidátky, která je pro Vás jinak
nepřijatelná, dáte sice svůj hlas nejen „svému“
důvěryhodnému kandidátovi, ale také celé jeho
kandidátce, takže se může snadno stát, že tento
Váš hlas nakonec dopomůže ke zvolení někoho,
koho byste nikdy nepodpořili. Je dobré toto vědět a
se svými 15-ti hlasy naložit s rozvahou. Vedení
města je voleno zastupitelstvem a tak je dobré vědět
jak se která z volebních stran zachová. V minulých
volbách získala moc koalice nezávislých starosty
Vrány, KSČM a ODS. Tato skutečnost
zablokovala možnost změn. Budeme pro ně
hlasovat znovu stejně? Minulost jasně ukazuje, že
od lidí, kteří zastupují tyto strany, ať již jako jejich
věrní stoupenci nebo jako přeběhlíci, se změny
nikdy nedočkáte, jednání zastupitelstva jsou toho
jasným důkazem! Proto opět apelujeme na Vás,
voliče, přijďte k volbám a volte s rozvahou! Nebo
opravdu chcete opět sklízet hořké plody svého
rozhodování? Budoucnost našeho města je ve
Vašich rukou. A Vy z Vás, kteří jste již ztratili víru
ve změnu anebo nechodíte k volbám, zamyslete se
prosím nad citátem filozofa Edmunda Burkeho:
„Největší chybu dělá ten, kdo nedělá nic v omnění,
že to málo, co udělat může, je bezvýznamné.“
Dejme společně stop podivným finančním
darům, pochybným převodům obecního
majetku, zatajování informací, cenzuře,
porušování práv občanů, odebírání slova a
podobným výstřelkům arogantních politiků a
jejich aktivním i pasivním příznivcům.
Necenzurovaný
internetový
www.touzimskelisty.estranky.cz

zpravodaj
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JAK BUDEME VOLIT

Kaţdý volič obdrţí j e d e n hlasovací lístek, na kterém jsou v samostatných zarámovaných sloupcích uvedeny
volební strany, sdruţení nezávislých kandidátů a hnutí s jejich kandidáty.
V Touţimi se do voleb přihlásilo 5 subjektů, do zastupitelstva města se volí 15 členů.
Hlasovací lístek můţete upravit jedním ze tří způsobů:
1. Můţete označit kříţkem ve čtverečku umístěném v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím odevzdáváte hlas všem kandidátům této volební strany.
Pokud byste označili tímto způsobem více neţ jednu volební stranu, byl by Váš hlas neplatný.
2. Můţete označit v rámečcích před jmény kandidátů nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má
být zvoleno, a to z kterékoli volební strany – takto můţete označit nejvýše 15 kandidátů. Ţádnou volební
stranu kříţkem neoznačujete. Tím dáváte hlas všem označeným kandidátům.
Pokud byste tímto způsobem označili více kandidátů neţ je stanovený počet (tedy 15), byl by Váš
hlas neplatný.
3. Oba způsoby popsané v odstavcích 1. a 2. můţete kombinovat a to tak, ţe označíte kříţkem ve čtverečku
jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další jednotlivé kandidáty ze sloupců
jiných volebních stran. V tomto případě volíte předně Vámi jednotlivě označené kandidáty a z označené
volební strany volíte podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolik kandidátů, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva.
Příklad: má být zvoleno 15 členů zastupitelstva, Vy označíte jednu volební stranu a kromě toho 5
kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran. Odevzdáváte tak hlas předně 5 individuálně
zvoleným kandidátům a označené volební straně odevzdáváte 10 hlasů a to pro kandidáty na prvních
deseti místech.
Pokud byste tímto způsobem označili více neţ jednu volební stranu nebo více kandidátů, neţ je
stanovený počet, byl by Váš hlas neplatný.

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XX. číslo 5/2010* cena 3,- Kč

Zamyšlení nad uplynulými čtyřmi roky volebního období
Váţení spoluobčané,
ve dnech 15. a 16. října opět půjdeme všichni ke
komunálním volbám. Skončilo další čtyřleté volební
období a je mou povinností provést hodnocení naší
práce.
Je spousta věcí, které trápí mne, a dovolím si
odhadnout, ţe i 95 % členů zastupitelstva. Pokud se
týká mé práce jako starosty, myslím si, ţe někteří
občané přeceňují funkci starosty. Starosta má
v prvé řadě zastupovat město, ale pokud se týká
rozhodování, má pětinu v radě a patnáctinu
v zastupitelstvu. Takţe si kaţdý musí uvědomit, ţe
je to všechno kolektivní rozhodnutí a měli by se
všichni řídit většinovým rozhodnutím.
Chtěl bych se jen v krátkosti zmínit, co se nám
nepodařilo zajistit. Jsou to tři nejzákladnější body, a
to:
a) revitalizace našeho náměstí
b) dešťová kanalizace v Třebouni
c) vodovod do Kojšovic a Krásného Hradu
V těchto případech se jedná o získání dotace. Pokud
se týká náměstí, to uţ bylo několikrát diskutováno a
nechci dále polemizovat o tom proč? Říká se, ţe
děláme park a ne náměstí. Musíme si uvědomit, ţe
můţeme pracovat na tom, na co dostaneme dotaci.
Vyznat se v dţungli dotačních titulů a k tomu
zpracování projektu, není jednoduché se orientovat.
Ale nyní k tomu, co se nám podařilo a máme za
to, ţe tyto čtyři roky byly opět velmi pracovní a
zdařilé, neboť se v našem městě a v přilehlých
obcích neustále něco vylepšuje.
V roce 2007 se největší akcí stala oprava
pivovaru, kde začala oprava propadlých kleneb
v pravé části a byla provedena likvidace náletů pod
ohradní zdí, která se taktéţ opravila. Na ubytovně a
kabinách ve sportovním areálu došlo k výměně
střechy a tím zároveň zakrytí části určené pro
diváky. Na sedlovou střechu plynové kotelny byly
pouţity vazníky z provizorního zastřešení pivovaru a
jako krytina byl pouţit trapézový plech. Na Plzeňské
ulici bylo vybudováno dětské hřiště s umělým
povrchem. Na staré radnici na náměstí byla
opravena fasáda v zadní části budovy včetně
výměny oken. Na západní straně DPS se měnily
okna, byl vybudován nový chodník u domu čp. 363.
Dále byly provedeny opravy kapliček v Kojšovicích a
Lachovicích. V Druţstevní ulici na čp. 287 byla
provedena
výměna
střešní
krytiny
včetně
oplechování a provedla se generální oprava bytu
včetně rozvodu plynu.
Mimo těchto akcí se prováděly další: zasypání
septiků na Plzeňské ulici, provedl se nákup laviček,
které se rozmístily na jednotlivá místa, oprava štítu
v zadní části bývalé Polikliniky, v prostorách MŠ se
provedlo odbourání teras u jednotlivých pavilonů a
byla
provedena
výměna
topného
potrubí
k obchodnímu domu.

V roce 2008 začala největší akce, a to výměna
oken a zateplení mateřské školy a celého areálu
základní školy včetně tělocvičny. Na MŠ činily
celkové náklady 6.223 tis. Kč a dotace z garančního
programu ţivotní prostředí byla necelé 3 mil. Kč.

Práce na základní škole byly zahájeny začátkem září
a v důsledku mrazivého počasí se práce
dokončovaly v následujícím roce. Jelikoţ se některé
části nemohly zahrnout do dotačního titulu
(spojovací chodby, fasády schodiště do bytů), byly
zajišťovány další vícepráce. Celkový náklad byl
18.640 tis. Kč, dotace činila 9,7 mil. Kč.

Mimo této stěţejní akce bylo dále provedeno:
oprava podchodu na Hájenku. Tento byl vkusně
vymalován ţáky tehdejší 8. A. V Radyni a Kosmové
byla vybudována dětská hřiště s umělým povrchem.
Umělý povrch byl dodatečně poloţen i v Touţimi u
MŠ a mezi prvním a druhým panelákem.
Ve Ţlutické ulici byla zbudována U rampa,
dobrovolným hasičům byl zakoupen mikrobus.
Z Luhova do středního Luhova a částečně na zadní
Luhov se opravila frézovaným asfaltem komunikace.
Pokračovalo se v zaváţení septiků na Plzeňské a
Tepelské ulici. V budově lékařů byla vybudována
plošina pro seniory a vozíčkáře. U domu v Plzeňské
ulici čp. 379 a 380 se vybudoval chodník ze
zámkové dlaţby. Z dotačního programu památkové
zóny se opravila kaplička u kostela. I nadále se
pracovalo na opravě pivovaru, a to z dotace PZA.
Opravovala se levá strana, kde se mění pozednice a
úpravy na klenbách.
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Dále se prováděly opravy na čp. 114
v Pivovarské ulici, kde byl opraven vjezd do domu a
štít z Radniční ulice. V čp. 92 se provedla nová
kanalizace a byl vyřazen septik, který se nacházel
pod domem. Na základě rozhodnutí stavebního
úřadu jsme museli provést pokrytí střechy na
zámku. V neposlední řadě byl uhrazen z rozpočtu
města zpracovaný „lesní hospodářský plán na roky
2008-2017“ a podstatná část úhrady za zpracování
územního plánu pro Touţim a přilehlé obce.
V roce 2009 dále pokračovaly práce na levé
straně pivovaru – sepnutí objektu, statika,
demontáţ záklopů stropu a další práce s tím
související. Bylo nutno opět zakrýt provizorně
střechu na zámku, neboť zloději pokračovali
v krádeţi
měděného
plechu.
V domě
s pečovatelskou sluţbou byla dokončena výměna
plastových oken a bylo zajištěno vybavení na
digitální příjem televize.
Opravy chodníků: v Plzeňské ulici u domu čp.
149 a v ulici Ţlutická. Ve spolupráci s Jednotou
Touţim byla provedena rekonstrukce chodníku u
obchodního domu.
Dále byla provedena oprava komunikací v Dobré
Vodě, Touţimi ke Karasáku, Karlovarské ulici a část
komunikace na Krásný Hrad. V Kosmové byla
postavena nová čekárna. Na Zámecké bylo
vybudováno oplocení hřiště a provedena sedlová
střecha na výměníkové stanici. Byla dokončena
ordinace a byt 1+1 v prostorách bývalého plicního
oddělení. V prostorách nad rehabilitací byla
provedena přestavba pro potřeby ZŠPaMŠ.
V Pivovarské ulici byla provedena fasáda domu
čp. 114 a začaly nákladné opravy v uvolněných
bytech v Kostelní a Druţstevní ulici. Byl zpracován a
uhrazen projekt na dům pro seniory ve Školní ulici.
Okolo pečovatelského domu čp. 124 byl vybudován
plot a altán pro uţivatele. Koncem roku začaly práce
na revitalizaci parku a jednotlivých parkovišť na
sídlišti.

část se nově natřela. Taktéţ byla dokončena
revitalizace parku, i kdyţ zde byly velké problémy
s mlatovými chodníky.
Nedostatečně byl firmou Eurovia poloţen
asfaltový povrch podél Sokolovny. Jednáme, jak to
vše napravit, ovšem tlačí nás termín kvůli
vyúčtování celkové dotace. Dne 23.09.2010 došlo
k dohodě, ţe provedou úpravu.

Na dotační titul byl restaurován morový sloup.
Do poloviny října by se měla dokončit uvnitř
zádlaţba. V Lachovicích se provedlo oplechování
věţičky na kapličce a z dotace byla opravena
přístupová cesta. V Plzeňské ulici a na komunikaci
do sídliště byly osazeny radary na měření rychlosti.
Do parku byly nově osazeny sloupy veřejného
osvětlení. Při pokládání kabelů rozvodů el. energie
na Malém náměstí a části Plzeňské ulice bylo
vyuţito, aby se mohly poloţit nové kabely na
veřejné osvětlení včetně nových sloupů a
osvětlovacích těles. Ve Ţlutické ulici byla
vybudována kanalizace. Město na tuto stavbu
přispívalo jen částkou 200 tis. Kč.
V ordinacích zubních lékařů byla provedena
výměna oken a do konce října chceme provést
zateplení celé budovy. V hale ve sportovním areálu
byla opravena palubovka včetně nového lajnování a
nátěru. Pokračovalo se na komunikaci od Krásného
Hradu, kde se poloţil asfalt na dalších 200 metrech.
V Třebouni bylo vybudováno dětské hřiště s umělým
povrchem.

Pokud se týká letošního roku, pokračujeme
v adaptaci pivovaru na základě dotace z Ministerstva
kultury ve výši 980 tis. Kč. Z dotačního titulu ROP
byla dokončena výstavba parkovišť na Sídlišti,
v Plzeňské ulici a u Sokolovny. Na Sokolovně byla
provedena kompletní oprava střechy, okapů a zbylá
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Co je rozpracováno a mělo by být také do konce října doděláno:
1) oprava místní komunikace ve Vodní ulici v Touţimi
2) parkoviště u sportovního areálu. Investice byla vyvolána pro potřeby ordinace, která byla
vybudována z plicního oddělení
3) chodník u kina (zřejmě aţ příští rok, kvůli zdrţení stavebního povolení)
4) bezbariérový vstup na městský úřad
5) oprava komunikace okolo zubního oddělení
6) oprava chodníku v Tepelské ulici k domu čp. 393
7) oprava průčelí kostela do Pivovarské ulice. Město pouţilo dotace na památkovou zónu ve výši
cca 260 tis. Kč.
8) oprava místní komunikace v Komárově včetně obnovy autobusové zastávky
9) výměna oken a zateplení kabin a ubytovny – dotace
10) výměna stolů a ţidlí v Sokolovně – dotace
11) v Sokolovně instalace úsporných plynových zářičů se samostatným odvodem spalin – dotace
12) v případě zpracování projektu a vyjádření Policie vybudovat autobusovou zastávku
v Prachometech.
Váţení spoluobčané,
mimo těchto větších akcí se pracovalo na mnoha menších a výčet by byl na několik listů. Chtěl jsem
vám všem připomenout jen ty, které byly finančně dosti náročné.
Kaţdý z vás má moţnost zamyslet se nad naší činností a v duchu si provést hodnocení. Je jasné,
ţe ne všechny akce se uskutečnily dle našich představ, coţ i někteří jednotlivci kritizovali, ale musíme
si uvědomit, ţe se k jednotlivým stavbám také vyjadřují orgány státní správy a ne vţdy dají souhlas.
Ve svých myšlenkách máme připravené další akce, které by určitě přispěly ke zlepšení ţivotních
podmínek v Touţimi a přilehlých obcích. Ovšem vše bude záleţet na vašem rozhodnutí v říjnových
volbách.
Antonín Vrána
starosta

Upozornění na elektronické sluţby občanům
SMS Infokanál
Město Touţim jiţ přes rok provozuje tzv. SMS infokanál. Jeho prostřednictvím město registrovaným občanům
zdarma rozesílá sms zprávy informativního příp. výstraţného charakteru. Jedná se například o varování před
nebezpečnými přírodními jevy, upozornění na přerušení dodávek energií, upozornění na konání kulturních či
společenských akcí, apod.
Věříme, ţe tato sluţba přispívá k vyšší informovanosti občanů a ţe Vás nabídka moţnosti bezplatného odběru sms
zpráv zaujme.
V současné době je k odběru sms zpráv registrováno více neţ 200 odběratelů. Máte-li zájem, přihlaste se
k bezplatnému odběru informačních zpráv buď sami zasláním sms zprávy, telefonicky, prostřednictvím e-mailu
nebo osobně na městském úřadě. Bliţší informace jsou k dispozici na internetových stránkách města
www.touzim.cz
Informace e-mailem
Dne 4.října 2010 byl spuštěn provoz modulu Informace e-mailem. Tato sluţba umoţňuje Městskému úřadu
v Touţimi rozesílání informačních e-mailů všem občanům, kteří se k odběru zpráv zaregistrují. Registraci je moţno
provést na webových stránkách města v levém sloupci pod poloţkami menu (modul Novinky e-mailem).
Registrace probíhá tak, ţe zájemce pouze zadá svou e-mailovou adresu do políčka a zvolí Odeslat. Sluţba je
poskytována zdarma.
Tento způsob předávání zpráv doplňuje jiţ funkční sluţbu SMS-Infokanál. Pro další rozšíření počtu odběratelů,
budeme rádi, předáte-li informaci o existenci této sluţby Vašim příbuzným, známým či lidem ve Vašem okolí.
Děkujeme.
Případné dotazy nebo připomínky volejte na tel.číslo 353 300 725.
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Rada města v reakci na volební program nezávislých – lídr p. Schierl
Po přečtení internetových stránek „Toužimské listy“, které vede p. Schierl, a nikdo
jiný do nich nepřispívá, jsme na jednání Rady města rozhodli, že tento článek nelze
přehlédnout bez reakce. Má název „Sdružení nezávislých kandidátů změna pro Toužim č. 3“.
Vyšel i v Toužimských novinách jako jejich volební program.
Začíná nápisem „Co podporujeme“. Při přečtení řádku po řádku bylo zjištěno, že se
opravdu jedná jen o plané sliby a také se přihlásil k tomu, že nepodporuje revitalizaci náměstí.
Proč? Asi si uvědomil, že nerespektováním rozhodnutí zastupitelstva způsobil to, že žádost o
dotaci nemohla být podána včas již v roce 2008.
V jeho podpoře – šanci pro zámek – bychom chtěli jen podotknout jednu věc. Při
prodeji zámku odstoupil pan Schierl ze Zastupitelstva, místo toho, aby podal žalobu na
neplatnost smlouvy. Přitom měl k dispozici veškeré doklady, které k této žalobě měly být
podány. Takže i on se svou nečinností postaral o devastaci celé této nemovitosti. Proč nebyl
v této záležitosti tak iniciativní jako při podání námitky na opravu náměstí a tím vše
zablokoval?
V dalším odstavci tohoto článku, který je nazván „Nepodléhejte falešné iluzi ani
pomluvám a fintám“ – sdělujeme následující:
Při čtení volebních programů ostatních stran a hnutí nebyly zjištěny žádné pomluvy
ani jeho finty. Nevíme, koho považuje za přeběhlíky, když on sám dvě volební období
kandidoval za stranu ČSSD. Rádi bychom věděli, které přeběhlíky má na mysli.
Z každého řádku tohoto článku je patrná závist a neukojené ambice, neboť již
několikrát usiloval o funkci starosty, protože se sám do této funkce navrhoval. Měl by si
uvědomit, že o všech záležitostech, ať kádrových či ekonomických rozhoduje celé
zastupitelstvo.
Poslední odstavec tohoto článku je opravdu nařčení velice závažné. Pokud měl nějaké
pochybnosti, měl tyto závažné okolnosti již dříve nahlásit.
Pokud se týká podivných finančních darů, tyto obdrželi členové rady za rok 2009 ve
výši 2.000,- Kč za celoroční práci a není to na zbohatnutí. Další finanční dar byl poskytnut p.
Strakovi a p. Skořepovi za 80 a více odběrů krve ve výši 1.500,- Kč pro každého.
Dále si nejsme vědomi pochybných převodů obecního majetku. Žádné se neprováděly.
Došlo k několika prodejům nepotřebných pozemků občanům města a občanům přilehlých
obcí. Nutno podotknout, že prodej pozemků schvaluje zastupitelstvo a za 8 let nikomu z Rady
ani Zastupitelstva nebyl prodán žádný majetek města. To, že nedošlo k nekalým praktikám,
dokazují provedené každoroční audity o hospodaření města. Nikdy nebyly shledány žádné
závady a o tom p. Schierl, jako zastupitel dobře ví, neboť se závěrečné zprávy auditorů
projednávají v zastupitelstvu.
Je nám velice líto, že musíme na tyto pomluvy a nepravdy reagovat, neboť máme jiné
starosti týkající se chodu města. Není možné, aby občané byli každé 4 roky před volbami
ovlivňování nepravdivými skutečnostmi.
Rada města Toužim
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VLADAŘ POMÁHÁ ROZVOJI VENKOVA
Vladař jako takový prošel za dobu své více neţ desetileté činnosti také určitým vývojem. MAS
Vladař o.p.s. je obecně prospěšná společnost, jejímţ posláním je napomáhat rozvoji venkova a to
především prostřednictvím rozvojového programu LEADER. Ministerští úředníci nám celá léta tvrdili, ţe
podle EU do venkova jsou zahrnuty všechna města a obce pod dvacet pět tisíc obyvatel. V našem kraji
by se to netýkalo pouze K.Varů a Chebu. My jsme ovšem díky mezinárodní spolupráci zjistili, ţe tomu
tak není. V zahraničí jsou do programu LEADER zahrnuta podstatně větší města neţ jsou K.Vary nebo
Cheb. Jako např. velké části Milána nebo Helsinek. Proč asi nám naši úředníci tvrdí to co tvrdí?
Já se dnes ale nehodlám zabývat našim slavným úřednictvem. Jsme pár dní před volbami, většina
z nás je v očekávání co asi nového přinesou? Zároveň je ale vhodné ohlédnout se co nám přinesly
uplynulé čtyři roky.
Vladař sdruţuje 43 měst a obcí, které se rozkládají na území tří krajů, Karlovarského, Plzeňského a
Ústeckého,dohromady to obnáší téměř sto tisíc obyvatel. Jsou tam i taková města jako Kadaň nebo
Ţatec. Kdyţ se podívám na Touţim prizmatem LEADER, mohu s potěšením konstatovat, ţe si naše
město vedlo velmi dobře. Jen od roku 2008 získalo prostřednictvím různých úspěšných projektů na
dotacích 4 375 027,- Kč Tímto se zařadilo mezi tři nejúspěšnější města v celé organizaci. Kdo se někdy
pokoušel získat nějakou dotaci tak dobře ví co je to za tvrdou řeholi prosadit se ve výběrovém řízení.
Jen pro připomenutí některé akce na které se získala dotace:
obnova Mariánského sloupu na náměstí, rekonstrukce plochy u zdravotního střediska, obnova cesty ke
kapličce a na Krásný Hrad, obnova autobusové čekárny v Kosmové, dětské hřiště v Třebouni,
občanská vybavenost a sluţby.
Program LEADER bude fungovat minimálně do roku 2013, takţe je pořád moţnost uspět i v dalších
projektech. V této souvislosti je třeba zmínit ještě jednu důleţitou věc a to kofinancování projektů.
Ţádná dotace není stoprocentní, proto musí mít město peníze, aby dokázalo projekt dofinancovat.
Naše město nejenom, ţe se dokáţe na projektech finančně podílet, ale navíc není zadluţené, na rozdíl
od spousty jiných měst a obcí. To je jednoznačný důkaz dobrého hospodaření a za to si vedení města
zaslouţí naše uznání.
Ivo Husinecký
Předseda správní rady
MAS VLADAŘ o.p.s.

Z oslav 300. výročí narození J. A. Sehlinga
Ve dnech 11. a 12. září proběhly v Touţimi oslavy 300. výročí narození našeho
slavného rodáka, barokního skladatele a hudebníka, mistra Josefa Antonína
SEHLINGA, který se zde narodil 7. ledna 1710. Oslav, pořádaných místním
občanským sdruţením Pod střechou, se zúčastnili potomci rodu Sehlingů,
manţelé Shirley a Derek Axelson z Anglie a také němečtí rodáci v čele
s Güntherem Kahabkou. Oslavy zahájil dvoudenní veřejný mezinárodní
seminář, který představil Sehlinga jako významnou osobnost české barokní
hudby pol. 18. století, jeho rodiště – Touţim. Účastníci se mohli díky zvukovým
prezentacím seznámit jak s problematikou barokní duchovní hudby v Čechách
při přednášce Mgr. V. Aschenbrennera ze Západočeské univerzity, tak s pozoruhodným dílem
Sehlingovým, které vychází ze soudobé italské operní tvorby. Vrcholem oslav bylo mimořádné
vystoupení Praţského katedrálního sboru a orchestru se sólisty a dirigentem Josefem Kšicou ze
svatovítské katedrály s novodobou premiérou mistrovy mše MISSA Domine exaudi vocem meam,
která doprovodila poutní bohosluţbu v touţimském kostele. Oslavy pak uzavřel další koncert pořádaný
a financovaný městem. Oslavy by se nemohly uskutečnit bez významné podpory Ministerstva kultury
ČR, hlavního sponzora pana Jiří Schierla. Otázkou zůstává, proč i přes pozvání nikdo z vedení města
či kraje nedokázal přivítat vzácné hosty oslav, jak tomu bývá jinde, stejně jako nízká účast místních
obyvatel. O to více je třeba vyzdvihnout pomoc a podporu místních přátel kultury, paní Jaroslavy
Slepičkové st. a pana Jaroslava Prchala, zvláštní poděkování patří tlumočníkům Pavlu Černickému a
zejména p. Jaromíru Mrhalovi. Spolu s odborníky a hudebníky se budeme snaţit i nadále Sehlingův
pozoruhodný kulturní odkaz dále oţivovat a propagovat.
-psos-
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Otvírání naučné stezky A.M. Davida – Davidova noc
Dne
21.8.2010
proběhlo
v Klášteře
premonstrátů v Teplé otvírání naučné stezky.

Zde Martin David zahajuje svým studiem na
klášterním gymnáziu svou celoţivotní pouť za
poznáním a bohatou vědeckou náplní svého
ţivota. Do klášterního gymnázia nastupuje
Martin v roce 1770. Do těchto míst se Alois
Martin David O. Prauem vrací v roce 1833
k odpočinku po své celoţivotní vědecké
činnosti a zde také 22. února 1836 umírá.
Právě z tohoto významného místa našeho
regionu vychází za krásného letního počasí
čtveřice prvních poutníků po naučné stezce.
Význam této chvíle podtrhuje i účast Doc.
Šolcové Dr.Cs. členky vědecké společnosti,
významné astronomky a matematičky. Zárukou
duchovního rozměru putování je přítomnost P.
Norberta O. Preaem. První zastávkou poutníků
je bývalý klášterní hřbitov, místo posledního

odpočinku významného vědce, astronoma,
kartografa a také meteorologa A.M. Davida O.
Praem. Naše čtveřice u léta neudrţovaného
hrobu uctí památku vědce a posílena o další
čtveřici putuje do zaniklé obce Dřevohryzy, kde

se Martin David 8. prosince 1757 narodil
v usedlosti č. 1, jako šesté dítě sedláka Martina
Davida. Tato obec je významná především tím,
ţe zde si bystrého a nadaného chlapce všiml
opat tepelského kláštera premonstrátů hrabě
Heřman Trauttsmansdort a rozhodl z tohoto
chlapce vychovat učence a člena řádu. Jak
rozhodl, tak se také stalo. V obci je umístěn
pomník připomínající 250 výročí narození
tohoto učence. Pomník byl věnován o.s. Pod
střechou a Karlovarským krajem. Další
zastávkou na pouti je obec Neţichov, kde naši
poutníci nacházejí azyl na zdejší Biofarmě
Belina. Poutníci jsou přivítáni kvartetem lesních
rohů CORNI z Karlových Varů, kteří krásnou
hudbou vyplňují přestávky v přednáškách p.

Jiřího Schierla, doplněné odborným výkladem
Doc. Šolcové a zpestřené promítáním filmů.
Těchto přednášek se zúčastnilo jiţ dalších 14
poutníků, kteří čekali v obci. |Svou přítomností
nás také poctila Mgr. Jana Kosová – osobnost
kraje. Biofarma Belina Neţichov, tak jak je jiţ
zvykem poskytla znaveným poutníkům chutné
občerstvení. S nadcházejícím soumrakem se
vydává 22 poutníků tělesně i duševně
posílených na závěrečnou a také nejnáročnější
pouť na Branišovský vrch /813m.n.m./
k zaniklé observatoři A.M. Davida, ze které
prováděl svá astronomická pozorování. Naši
poutníci
s přineseným
hvězdářským
dalekohledem sledující z Branišovského kopce
noční oblohu. A kdo stál za touto zdařilou
srpnovou akcí ?
O.s. Pod střechou a o.s. Cesta z města. Touto
akcí jsme si připomněli ţivot a dílo
významného touţimského rodáka A.M. Davida
Snímky autor: Jaroslav Hráský
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Touţimskej puchejř 2010
Odbor klubu českých turistů TJ Sokol Touţim
pořádal dne 4.9.2010 v pořadí jiţ 31. ročník
dálkového pochodu Touţimskej puchejř. Do
startu ve sportovním areálu TJ Sokol Touţim
se přesouvali milovníci přírody zdravého
pohybu ze svých domovů s obavou, zda počasí
vydrţí a vyplní se tak předpověď. Říká se, ţe

devátá hodina rozhodne jaké počasí bude.
Devátá hodina rozhodla, ţe pochodníky bude
na trasách provázet krásné zářijové počasí plné
slunce. Letošní trasy dálkového pochodu byly
vedeny po známých a pro některé pochodníky i
úplně neznámých končinách našeho regionu.
Nejdelší trasa byla vedena po tajemných
historických místech tzv. Vidţínského újezdu,
přesněji údolím Telecího potoka, dříve
Rollerova potoka. Pochodníci procházeli kolem
Rollerova
mlýna,
zaniklého
počátkem
šedesátých let minulého století, dávno
zaniklého Nového mlýna, patřícího rodu
Ditrichů z Dobré Vody a návsí zaniklé tesařské
Trasa 10 km
Trasa 20 km
Trasa 30 km
Cyklotrasy
Celkem

osady Novomlýnské Chaloupky. Aby historie
nebylo málo, vyšplhali pochodníci po Davidovo
naučné stezce na Branišovský vrch, místa kde
se nacházejí pozůstatky dávno zaniklé
astronomické observatoře Aloise Martina
Davida O. Praem. Davidova stezka je dílem
pana Jiřího Schierla. Střední trasa byla rovněţ
vedena zajímavou a pro mnohé neznámou
krajinou
Touţimska.
Pochodníci
prošli
štěrkárnou a pokračovali lesním masivem
k Luhovskému potoku. Všichni tento obávaný
tok zdárně zdolali a pokračovali k Suchému
rybníku, střelnici a do obce Kojšovice, kde na
pochodníky čekala kontrola na trase 20 km.
Převáţná část trasy byla vedena členitým
terénem, coţ představovalo pro některé

pochodníky obavy ze zdolání trasy. Obavy se
však ukázaly jako liché.
Účast na 31. ročníku dálkového pochodu
Touţimskej puchejř:
- 48 lidí
- 16 lidí
- 5 lidí
- 9 lidí
78 lidí a 4 pejsci

Snímky zachycují účastníky pochodu v místě kontroly na trasách 10 a 30 km.
Jaroslav Hráský
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Poprvé do lavic
Ve středu 1. září 2010 začal nový školní
rok. Pro padesát dva ţáky devátého
ročníku poslední, ale poprvé do lavic
zasedli prvňáčkové, sešlo se jich pouze
třicet tři, šestnáct chlapců a sedmnáct
dívek. Děti jsou rozděleny do dvou tříd.
S třídními učitelkami Marií Kříţovou a
Janou Leheňovou, které se na své
prvňáčky uţ velmi těšily, na kaţdého
ţáčka čekal malý balíček na lavicích.
První třídy si zaloţily své vlastní webové
stránky, kde najdete další informace
(www.trida1bzstouzim.websnadno.cz,
www.trida1a_zstouzim.websnadno.cz ).
Přejeme jim a jejich rodičům hodně
úspěchů. V letošním školním roce
budeme
pracovat
v
sedmnácti
kmenových
třídách.
Výuka
bude
probíhat podle dvou dokumentů. První,
druhé, třetí, čtvrté a celý druhý stupeň
pracují podle Školního vzdělávacího
programu – Učíme se pro ţivot. Páté
ročníky dokončují osnovy Základní
školy. Ţákům jsou nabízeny volitelné
předměty od druhé třídy a druhý cizí
jazyk se otvírá od sedmého ročníku. V
průběhu září se ţáci mohou hlásit do
krouţků, seznam a přihlášky najdou ve
školní druţině u paní Jany Schrámkové.
Další informace o školním roce 2010/11 a o škole najdete na webových stránkách školy
www.zstouzim.cz .
Zapsala: Mgr. Z. Zemanová, ředitelka školy

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU V ZŠP A MŠ TOUŢIM
1. září usedli do lavic ţáci ZŠP i děti z MŠ DOMEČEK, aby
slavnostně zahájili začátek nového školního roku
2010/2011.
Čekala na ně nově zrekonstruovaná třída školní druţiny,
ze které jsme nechali v době hlavních prázdnin odstranit
zděnou příčku.
Zednické práce byly provedeny svépomocí, materiál
dodala firma ing. Milana Kadery a chybějící
elektrorozvody zajistil pan Jan Grosser. Tímto všem

zúčastněným děkujeme za ochotu pomoci a za
dobře odborně provedenou práci. Třída je po
stavebních úpravách prostornější, světlejší i praktičtější a
bude vyuţívána celodenně - dopoledne mateřskou školou
a odpoledne školní druţinou. Všichni jsou touto změnou
nadšeni.

Petra Hanzlíčková, vychovatelka ŠD
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Poprázdninové hrátky s koňmi
Dne 18.9.2010 se konaly další hrátky
s koňmi. Jak se říká nejhezčí pohled na svět je
z koňského hřbetu a proto milovníci těchto
krásných zvířat dělají pro veřejnost setkání, při
kterých se můţete svést na koni nebo se jen tak
dívat na umění těch, kteří se koním věnují. Vţdy je
pro návštěvníky připraveno občerstvení a spoustu
zajímavostí.

Bertík Štefanský

Davídek Štefanský

Parkur 60cm

Davídek Štefanský a Kačenka Mikešová

Malí začínají jezdci

VÝZVA: I v našem městě rostou nadějní jezdci a jedním z nich je Bertík Štefanský. Jako
kaţdý sport, tak tento obzvláště je náročný na přípravu a hlavně na financování účastí na
různých závodech. Proto bychom chtěli oslovit ty, kteří by chtěli a byli by ochotni finančně
pomoci začínajícímu závodníkovi, aby se spojili s Jezdeckým klubem Touţim.
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V sobotu 18.9.2010 se konal jiţ devátý ročník
CYKLISTICKÝCH ZÁVODŮ – DUATLON, pořádané
místním sdruţením ODS.
I kdyţ nás sluníčko a hezké počasí provázelo od
samého rána, letošního ročníku se zúčastnilo méně dětí,
neţ tomu bylo v minulých letech. Ale i tak se sportovní
duch nevytratil a všechny děti bojovaly o ta nejlepší
umístění. Soutěţilo se v 5. kategoriích, rozdělených na
dívky a chlapce. Jako kaţdoročně i lotos byli oceněni
nejmladší účastníci závodů a byli to:
Juliette Farrant a Samuel Fritsch

Výsledky jednotlivých kategorií:
I. kategorie
Dívky:
1. Juliette Farrant
2. Izabella Farrant
3. neuděleno
Chlapci: 1. Tomáš Kochta
2. Jakub Lazebníček
3. Filip Vaňátko

II. Kategorie
Dívky: 1. Eliška Čapková
2. Natálie Fritschová
3. neuděleno
Chlapci: 1. Václav Šamberger
2. Lukáš Nykl
3. neuděleno

III: kategorie
Dívky:
1. Tereza Pánková
2. Barbora Mouchová
3. neuděleno
Chlapci: 1. Marek Osvald
2. Tomáš Kratochvíl
3. neuděleno

IV: kategorie
Chlapci: 1. Filip Strolený
2. Daniel Krbec
3. Jaroslav Březina

V. kategorie – 1. Josef Nagy
Oceněné druţstvo:
florbalisti - za které soutěţili: D. Krbec., J. Čapek, F. Strolený – muţstvo získalo peněţní šek v hodnotě 1 500.- Kč.
Hlavní cenu šek v hodnotě 5 000,- Kč na koupi nového kola vyhrál Jakub Lazebníček.
   Všem vítězům a výhercům gratulujeme !!!   

Sponzoři letošního ročníku:
Lesnictví Václav Veverka, Frape Foods, s.r.o., TZB SERVIS,
Biofarma Bezděkov, Agros Václav Páník
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Mladí hasiči na Slovensku
V červenci odjeli mladí hasiči na
mezinárodní setkání mladých hasičů na
Slovensko do Pobedíma. Setkání se
zúčastnilo 18 mladých hasičů. Během
setkání se konala soutěţ v poţárním sportu,
do které se zapojili a umístili se v kategorii
dívek na 2.místě a v kategorii chlapců na
4.místě. Ve sportovních hrách si vybojovali
1.místo. Ceny za sportovní výkony předával
bývalý ministr vnitra a starosta obce
Pobedim. Během pobytu jsme byli na
celodenním výletě v Piešťanech, kde jsme
se podívali do vojenského muzea, na
hasičskou zbrojnici, pluli jsme lodí po jezeře
a navštívili jsme koupaliště.
Po celou dobu nám přálo počasí,
moc se nám tam líbilo. Touto cestou
chceme poděkovat Městu Touţim, ţe
nám umoţnilo se k našim slovenským
přátelům
podívat.
Dále
chceme
poděkovat všem zúčastněným za dobrou
reprezentaci města Touţim.
Josef Mikula
vedoucí kolektivu mladých hasičů
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Touţim zlatá na fotbalovém turnaji mladších ţáků v Chyši
Mladší ţáci fotbalového klubu SK Touţim byli pozváni na fotbalový turnaj mladších ţáků dne 11. 9. 2010 do
Chyše. Turnaje se zúčastnili mladší ţáci ročníku 1998 a mladší. Turnaj byl rozlosován do dvou základních skupin A
a B. Touţim hrála ve skupině B a jejími soupeři byli: Sokol Chyše B, KSNP Sedlec B a Slavoj Bečov. V prvním
zápase se Slavojem Bečov jsme vyhráli 3:0, ve druhém zápase se Sokolem Chyše B byla výhra 8:1 a poslední
zápas byl opět vítězný se KSNP Sedlec B se skóre 3:2.
Po dalším rozlosování nás čekali další tři finálové zápasy, které nás vynesli na ten nejvyšší stupínek vítězů.
Čekal nás nejprve Sokol Ţlutice, s kterým jsme vyhráli 2:0. V dalším zápase se Sedlecem B jsme těsně zvítězili 1:0
a poslední zápas se Sedlecem A skončil dalším našim vítězstvím 2:1.
Po delší odmlce se v roli brankáře představil Ondra Vitner (Dominik Herold se turnaje pro zranění nemohl
zúčastnit). Ondra zachytal perfektně a je mu potřeba vyseknout pochvalu.
Střelci: Dan Hykš - 8 gólů, Dominik Šimek – 3 góly, Filip Burda – 3 góly, Kája Špecián – 3 góly, Matěj Straka – 1
gól a Jára Prchal také 1 gól.
Sestava: Ondra Vitner, Dan Hykš, Dominik Šimek, Matěj Straka, Kája Špecián, Filip Burda, Jára Prchal

a Jakub Čech
Trenér: Zdeněk Šimek
Vedoucí muţstva: Bohuslav Straka
Asistent trenéra: František Špecián

Zlato, které si kluci vybojovali, bylo zaslouţené a velmi cenné. Proti našim fotbalistům hráli kluci i o hlavu vyšší
neţ jsou oni sami. Dalším oceněním v týmu bylo vyhlášení nejlepšího hráče turnaje a tím byl oceněn Dan Hykš.
Je to naše motorová myš, odmakal všechny zápasy a sáhl si aţ na dno. V posledním zápase dokonce padl k zemi
a nikdo jsme nedoufali, ţe bude moci pokračovat. Jeho gesto vztyčený palec vzhůru, odmítnutí vystřídání a
dobojování zápasu aţ do konce, bylo mimořádné. Poděkování samozřejmě patří i ostatním spoluhráčům, jsou to
srdcaři a do hry dají vše. Dokazují, ţe v jednotě je síla a na hřišti jsou super parta, která si umí pomáhat,
podporovat jeden druhého a navzájem se povzbuzovat.

Ještě bych chtěla poděkovat všem malým fotbalistům (mladším ţákům), kteří zůstali svému mateřskému
fotbalovému klubu věrní a hájí tak barvy fotbalového klubu SK Touţim. Před sezónou jsme měli obavy, zda vůbec
budeme moci soutěţ hrát, to ţe máme pouze dva hráče na střídání, mluví za vše.

„Kluci, do dalších bojů vám přeji přesnou střelu, zdravíčko a sportovní štěstíčko!!!“

Věřím, ţe všem dokáţeme, ţe v Touţimi je kolébka karlovarského fotbalu a ţe právě zde se rodí ten nejlepší
fotbalový potěr.
Na závěr nesmím zapomenout poděkovat pořadateli turnaje ing. Janě Chárové ze Sokolu Chyše za to, ţe nás na
turnaj pozvala. Velké poděkování jí patří téţ za perfektní organizaci turnaje, hodnotné ceny a za krásné počasí,
které pro nás objednala. Fotbalový turnaj finančně podpořil pan Chára, manţel ing. Jany Chárové. Děkujeme !!!
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DEN SENIORŮ V TOUŢIMI ...
Dne 1.10.2010 se v touţimské sokolovně uskutečnil Den seniorů. Senioři proţili příjemný večer při
tanci a poslechu hudby. Akce se zúčastnilo celkem 64 seniorů. Tyto akce by měly pokračovat i
v dalších měsících. Doufáme, ţe naši senioři opakování akcí přivítají a opět se v hojném počtu
zúčastní. Termíny konání budou zveřejněny v Touţimských novinách a na plakátovacích plochách.

STROM Praha a.s.
Karlovarská 423, 364 01 Toužim
Tel. 353 395 379 – 380

NABÍZÍME VELKÝ VÝBĚR
HRAČEK A MODELŮ. . .
!!! Přijďte se podívat do naší prodejny a jistě si vyberete !!!
Široký sortiment kvalitních hraček BRUDER za SUPER ceny
– modely strojů a aut, šlapací modely
Dále máme pro MALÉ i VELKÉ množství oděvů
– pracovní kombinézy, monterkové soupravy
– lacláče, pracovní bermudy, čepice, trička …
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Z Vašeho peří, které Vám kvalitně vyčistíme, ušijeme:
- prošívané přikrývky a polštáře
- dvoudeky a spací pytle
Rozměry na přání zákazníka – velký výběr kvalitní sypkoviny
prošití do uzavřených obrazců, které znemožňují přesýpání
peří.
- krátké dodací lhůty.
Výroba a prodej:
- Přikrývek a polštářů
- z dutých vláken, ovčí vlny,
nového peří
- Souprav do dět. postýlek
- Povlečení
- Přehozy, ozdobné polštářky
Sběrna:
Touţim – Fotoateliér – TRIO textil, Bezručova 50
Tel.: 353 312 076, Po-Pá 8-12 13-17 hod., So 8-12 hod.

www.janperi.cz
e-mail: info@janperi.cz

Prodáme garáţ v Touţimi - Ţlutická ul.,
č. garáţe 147.
Cena dohodou.
Informace na tel. číslo 732 771 241

POTŘEBUJETE BRÝLE ???
Společnost OPTIK ART, s.r.o. vám pomůţe.
PŘIJEDEME K VÁM
Změříme váš zrak bez poplatku, doporučíme a zhotovíme vám kompletní brýle dle vašich potřeb
KDY:
14.10.2010
OD:
10,00 – 16,30 hodin
KDE:
Náměstí Jiřího z Poděbrad, budova čp. 35 (v chodbě naproti cukrárně)
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DIVADLO: ABY BYLO JASNO

HRAJÍ: Jan Rosák, Dana Homolova, Veronika Nová, Otto Kallus

SOKOLOVNA TOUŢIM
13.10.2010 od 19:30 hod.
Vstupné: v předprodeji 80.- Kč
na místě
100.- Kč
Předprodej vstupenek:
Knihovna a Infocentrum Touţim

POMOZTE NÁM POMÁHAT
Dne 12.11.2010 se uskuteční od 19:00 hod. v SOKOLOVNĚ TOUŢIM benefiční rockfest pro město
RASPENAVA postiţené povodní v srpnu 2010.
Na festivalu vystoupí touţimská skupina MAWSON, která oslaví 18. let od zaloţení, skupina MASH z
Plzně, v které hraje místní rodák Petr Slavík (ex Štucrock), karlovarští TAJFUN a punkrockoví Já ještě
nevim... z Touţimi.
Koncert se pořádá za přispění města Touţim, místních podnikatelů a firem.
Přijďte nám pomoci pomáhat.
Na všechny se těší za organizační tým
Robert Hrůza - MAWSON
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