Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XX. číslo 6/2010* cena 3,- Kč

Výsledky obecních voleb ve městě Touţimi
Volby do zastupitelstva města Touţimi se konaly ve dnech 15 a 16. října 2010.
Volby probíhaly ve třech volebních okrscích. Volilo se 15 členů zastupitelstva z celkem 75
kandidátů zapsaných na kandidátních listinách 5 volebních stran, tvořených 2 politickými
stranami, 1 politickým hnutím a 2 sdruţeními nezávislých kandidátů (SNK).
Kompletní volební výsledky jsou dostupné na internetových stránkách www.volby.cz
Počet oprávněných voličů: 3 085
Počet volících voličů: 1 201
Volební účast: 38,93 %
Odevzdaných obálek: 1 201
Počet platných hlasů: 16 481

VOLEBNÍ VÝSLEDKY PODLE VOLEBNÍCH STRAN
Volební strana

Hlasů
Získaných
abs.
v%
mandátů
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst
SNK Změna pro Touţim
Občanská demokratická strana
Komunistická str.Čech a Moravy
Všechno znovu SNK

5 541
3 179
2 802
2 586
2 373

33,62
19,29
17
15,69
14,4

5
3
3
2
2
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VOLEBNÍ VYSLEDKY JEDNOTLIVÝCH KANDIDÁTŦ DLE VOLEBNÍCH STRAN
Kandidát
poř.
č. příjmení, jméno, tituly

věk

politická
příslušnost

hlasy
abs.

v%

Pořadí Mandát
zvolení
/náhradníka

%
k celk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občanská demokratická strana
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Veverka Václav
47 ODS
240
8,56
3
*
7,8
2 Zemanová Zdeňka Mgr.
47 BEZPP
255
9,1
1
*
8,3
3 Ţák Alexandr
40 BEZPP
246
8,77
2
*
8,0
4 Strolený Richard
41 ODS
177
6,31
4
5,7
5 Vlček Jan
47 ODS
138
4,92
5
4,5
6 Ţeníšek Jaroslav Ing.
49 BEZPP
222
7,92
2
7,2
7 Šambergerová Romana
37 BEZPP
240
8,56
1
7,8
8 Páník Václav
52 ODS
204
7,28
6
6,6
9 Košler Jiří
35 ODS
185
6,6
7
6,0
10 Pánek Miroslav
38 BEZPP
154
5,49
8
5,0
11 Strolený Radek
36 ODS
142
5,06
9
4,6
12 Kraus Jindřich
53 BEZPP
147
5,24
10
4,8
13 Čapek František
40 ODS
215
7,67
3
7,0
14 Stibor Bedřich
74 ODS
79
2,81
11
2,6
15 Prášil Marcel
36 BEZPP
158
5,63
12
5,1
Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Vrána Antonín
69 BEZPP
399
7,2
1
12,9
2 Šusta Václav Ing.
59 BEZPP
399
7,2
2
12,9
3 Hoza Jiří
36 BEZPP
388
7
3
12,6
4 Ţeníšek Jiří Ing.
44 BEZPP
460
8,3
1
*
14,9
5 Mrhal Jaromír
53 BEZPP
343
6,19
4
11,1
6 Horník Jiří
63 BEZPP
402
7,25
5
13,0
7 Hlous Richard MUDr.
50 BEZPP
442
7,97
2
*
14,3
8 Liška Miroslav
53 BEZPP
424
7,65
4
*
13,7
9 Bartáček Josef Ing.
59 BEZPP
313
5,64
6
10,1
10 Straka Milan
56 BEZPP
375
6,76
7
12,2
11 Hondlíková Marta
62 BEZPP
263
4,74
8
8,5
12 Šobrová Ivana
45 BEZPP
250
4,51
9
8,1
13 Šikýř Ota
42 BEZPP
415
7,48
5
*
13,5
14 Slavíková Bohumila
60 BEZPP
426
7,68
3
*
13,8
15 Vrána Radek
45 BEZPP
242
4,36
10
7,8
SNK Změna pro Touţim
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Schierl Jiří
47 BEZPP
347
10,91 2
*
11,2
2 Černický Pavel
30 BEZPP
228
7,17
1
7,4
3 Košťálová Radka
21 BEZPP
214
6,73
2
6,9
4 Köpplová Miroslava Mgr.
28 BEZPP
207
6,51
3
6,7
5 Wernerová Věnceslava Mgr. 70 BEZPP
184
5,78
4
6,0
6 Nedvídek Michal
21 BEZPP
177
5,56
5
5,7
7 Straka Roman
42 BEZPP
248
7,8
3
*
8,0
8 Hrůza Robert Bc.
34 BEZPP
390
12,26 1
*
12,6
2
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9
10
11
12
13
14
15

Vávrů Jana
Struhár František
Slepička Antonín
Verner Lubomír
Řehák Jaroslav
Hráský Jaroslav
Šulek Vladimír

48
66
54
61
28
63
34

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

170
179
218
167
159
136
155

5,34
5,63
6,85
5,25
5
4,27
4,87

6
7
8
9
10
11
12

-

5,5
5,8
7,1
5,4
5,2
4,4
5,0

Komunistická str.Čech a Moravy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Kadera Milan
70 KSČM
250
9,66
2
*
8,1
2 Valášek Rostislav
73 KSČM
138
5,33
4
4,5
3 Pavlík Václav
46 BEZPP
267
10,32 1
*
8,7
4 Rešlová Marie
62 KSČM
172
6,65
5
5,6
5 Veselá Helena
53 BEZPP
165
6,38
6
5,3
6 Urban Josef
49 BEZPP
169
6,53
7
5,5
7 Masner Karel
64 KSČM
193
7,46
3
6,3
8 Veselý Miroslav
54 KSČM
242
9,35
1
7,8
9 Šulc Petr
63 BEZPP
150
5,8
8
4,9
10 Waldmannová Věra
61 KSČM
145
5,6
9
4,7
11 Kopecká Vlasta
62 KSČM
121
4,67
10
3,9
12 Kulka František
63 BEZPP
136
5,25
11
4,4
13 Mikula Josef
51 BEZPP
197
7,61
2
6,4
14 Veselý Jiří
58 BEZPP
145
5,6
12
4,7
15 Blaţková Hana
60 KSČM
96
3,71
13
3,1
Všechno znovu SNK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Prchalová Kamila
37 BEZPP
161
6,78
4
5,2
2 Slepičková Jaroslava
51 BEZPP
143
6,02
5
4,6
3 Darulová Růţena
42 BEZPP
250
10,53 1
8,1
4 Bahníková Alena
47 BEZPP
178
7,5
2
5,8
5 Lakomá Jitka
50 BEZPP
143
6,02
6
4,6
6 Kokešová Mája
65 BEZPP
131
5,52
7
4,2
7 Daňková Kateřina
28 BEZPP
176
7,41
3
5,7
8 Poplšteinová Romana
43 BEZPP
117
4,93
8
3,8
9 Řeháková Barbora
25 BEZPP
85
3,58
9
2,8
10 Kubínková Marcela
33 BEZPP
118
4,97
10
3,8
11 Fialková Pavlína
38 BEZPP
105
4,42
11
3,4
12 Bradová Ivonna
46 BEZPP
137
5,77
12
4,4
13 Dvořáková Věra
48 BEZPP
90
3,79
13
2,9
14 Hrůzová Kamila PharmDr. 29 BEZPP
256
10,78 2
*
8,3
15 Chaloupková Jana Ing.
52 BEZPP
283
11,92 1
*
9,2
Poznámky:
* ve sloupci Mandát – označení kandidáta, který získal mandát a stal se členem zastupitelstva města (tento je
v textu označen tučným písmem)
Ve sloupci pořadí zvolení/náhradníka je uvedeno číslo označující pořadí zvolených členů zastupitelstva a pořadí
náhradníků.
BEZPP – bez politické příslušnosti
KSČM – Komunistická str.Čech a Moravy
ODS - Občanská demokratická strana
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Sdruţení nezávislých kandidátŧ Změna pro Touţim děkuje za podporu
SNK Změna pro Touţim děkuje Vám všem, kteří jste i přes masivní negativní propagandu zůstali věrní
tomuto uskupení a podpořili jste jej a jeho jednotlivé kandidáty v letošních komunálních volbách a tím
přispěli k prosazení dlouho očekávané změny. V rámci našeho omezeného mandátu, kdy jsme získali
jen 19,29 % platných hlasů a tím 3 místa v novém zastupitelstvu města, se budeme v jiţ třetím
volebním období snaţit nezklamat Vaší důvěru a budeme i nadále prosazovat to, k čemu jsme se
zavázali. Doufáme, ţe i nadále nám zachováte přízeň a budete v rámci svých moţností podporovat
naše aktivity ve prospěch dalšího rozvoje obce.
Děkujeme také našim příznivcům, sl. Zuzaně Frantlové, Tomáši Carvovi a Josefu Ďurišovi, kteří nás
zastupovali ve volebních komisích. Rovněţ děkujeme i MUDr. Ivě Weilguny za organizační podporu a
pomoc.
Za SNK Změna pro Touţim Jiří Schierl

Ustavující zasedání zastupitelstva města Touţimi
Ke svému prvnímu, ustavujícímu zasedání se nově zvolené zastupitelstvo sešlo 11. listopadu v 18:00
hodin. Těsný rozdíl v počtu mandátů obou koaličních uskupení, které v novém zastupitelstvu vznikly
(trojkoalice ODS a sdruţení nezávislých kandidátů Změna pro Touţim (SNK ZT) a Všechno znovu (SNK
VZ), a dvojkoalice Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst (HHROM) s KSČM), dával tušit, ţe boj o
nové vedení města bude i přes povolební vyjednávání a domluvy do posledních okamţiků napínavý. To
také přilákalo velké mnoţství občanů, kteří zaplnili sál místní Sokolovny.
Vedením schůze byl jako nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva v souladu se zákonem o obcích
pověřen pan Milan Kadera (KSČM), který zasedání řídil aţ do okamţiku zvolení nového starosty. Na
úvod jednání sloţili přítomní zastupitelé předepsaný slib člena zastupitelstva.

Zastupitelstvo bylo rovněţ seznámeno s problémem, který nastal zvolením pana Alexandra Ţáka za
člena zastupitelstva města. Ten je pracovníkem touţimského městského úřadu a vykonává státní
správu na úseku stavebního úřadu, coţ je dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí, neslučitelné s výkonem funkce člena zastupitelstva. Řešením je buď vzdání se mandátu na člena
zastupitelstva nebo ukončení pracovního poměru. Problém by se také vyřešil, kdyby takový člen
zastupitelstva vykonával v samosprávě uvolněnou funkci. Pan Ţák byl tedy vyzván, aby ve stanovené
lhůtě učinil potřebné úkony.

Po projednání a schválení procedurálních záleţitostí jednání (program jednání, ověřovatelé zápisu,
jednací a volební řád) bylo přistoupeno k volbě starosty, místostarosty a dalších tří členů rady města.
Bylo rozhodnuto, ţe volby proběhnou veřejným hlasováním. Rovněţ bylo rozhodnuto, ţe jediným
uvolněným funkcionářem samosprávy zůstane i nadále starosta města. Poté byl na starostu města za
trojkoalici navrţen paní Zdeňkou Zemanovou (bezpartijní, ODS) pan Alexandr Ţák (bezpartijní, ODS),
ten byl také jediným navrţeným kandidátem, o němţ se pak hlasovalo. Před hlasováním bylo
umoţněno členům zastupitelstva i občanům vyjádřit své názory, coţ byla první známka toho, ţe
v Touţimi konečně došlo k dlouho očekávané změně. Pan Schierl (SNK ZT) naznačil, ţe následující
jednání bude odrazem výsledku voleb a povolebních vyjednávání, také poukázal na slabý mandát
nového zastupitelstva, neboť přes 60 % voličů k volbám vůbec nepřišlo. Na toto z řad občanů
reagoval pan Jiří Štolfa, který prohlásil, ţe voliči ví co dělají, a také pan Josef Ďuriš, který kritizoval
návrh ODS ve vztahu k osobě kandidáta a volebnímu výsledku ODS. Poté byl těsnou většinou osmi
hlasů trojkoalice zvolen a řízení zasedání převzal pan Ţák, který pronesl krátký projev, ve kterém
poděkoval za hlasy volitelů a sdělil to, ţe důvěru v něj kladenou nezklame a bude se snaţit pro město
udělat to nejlepší, co bude v jeho silách a schopnostech.
Také další volby kopírovaly povolební ujednání a hlasování probíhalo v jednotném schématu 8:7
hlasům. Následovala volba místostarosty, pan Richard Hlous (bezpartijní, HHROM) navrhl pana Jiřího
Ţeníška (bezpartijní, HHROM), p. Schierl navrhl za trojkoalici pana Romana Straku (SNK ZT).
Místostarostou byl zvolen pan Straka. Na další členy rady města Touţimi byli navrţeni: pan Ţeníšek
navrhl pana Hlouse, za trojkoalici paní Kamila Hrůzová (SNK VZ) navrhla paní Janu Chaloupkovou
(SNK VZ), pan Straka navrhl pana Roberta Hrůzu (SNK ZT) a pan Václav Veverka (ODS) navrhl paní
Zemanovou. Za členy rady byli zvoleni: paní Chaloupková, paní Zemanová a pan Hrůza.
Následovalo odvolání a volba nových členů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva. Ze starého
kontrolního výboru byli odvoláni předseda pan Janák, členové paní Prchalová, sl. Košťálová, pánové
Černický a Schierl. Ze starého finančního výboru byli odvoláni předseda pan Hoza, členové Kubát a
Černohorský.
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Paní Chaloupková navrhla za předsedu kontrolního výboru pana Kaderu. Pan Kadera nabídku nepřijal a
poţádal o staţení návrhu. Pan Veverka navrhl za předsedu finančního výboru pana Ţeníška, ten rovněţ
nabídku stejně jako pan Kadera nepřijal s tím, ţe toto nebylo s nimi předem konzultováno. V diskusi
k tomu vystoupil pan Schierl, který sdělil stanovisko trojkoalice – u těchto dvou výborů, s významnou
kontrolní funkcí, je nepsaným pravidlem a dobrým zvykem dát je k dispozici té časti zastupitelstva,
která byla při obsazování vedení obce méně úspěšná, resp. opozici. Faktem je, ţe přímá jednání o
tomto nebyla s protistranou vedena a očekávalo se, ţe o tyto výbory bude protistrana usilovat sama.
Obsazení obou výborů bylo odloţeno na příští zasedání zastupitelstva. Také v dalším bodu jednání se
nepodařilo obsadit další osoby (ze zákona jsou jimi starosta a místostarosta) k přijímání prohlášení o
uzavření manţelství.
Následujícím bodem zasedání bylo projednání jednacího řádu zastupitelstva, kdy bylo rozhodnuto, ţe
dosavadní zůstane v platnosti a návrhy jeho změny a úpravy mají být předloţeny do dalšího zasedání
zastupitelstva.
Na závěr zasedání byla otevřena diskuse, té vyuţil pan Ďuriš, který i přes svůj osobní nesouhlas
s volbou starosty města vyjádřil svou spokojenost s celkovým výsledkem zasedání, neboť konečně
došlo k výměně starého vedení města a popřál nově zvolenému starostovi města panu Ţákovi k jeho
zvolení. Pan Kadera ve svém vystoupení poděkoval bývalému starostovi panu Antonínu Vránovi za
práci pro město, přítomní obě vystoupení přijali potleskem. Zasedání pak ukončil pan starosta Ţák.
Jiří Schierl,
člen zastupitelstva města Touţim

Jeden pohled na volbu nového vedení města
Jak jsme volili a co následovalo
Není ţádným tajemstvím, ţe nové vedení města, stejně jak tomu bylo i v minulosti vzešlo ze
zákulisních povolebních jednání mezi jednotlivými volebními stranami. Jen připomínáme, ţe šlo o dvě
politické strany Občanskou demokratickou stranu (ODS), Komunistickou stranu Čech a Moravy
(KSČM), jedno politické Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst (HHROM) a dvě sdruţení nezávislých
kandidátů Změna pro Touţim (SNK ZT) a Všechno znovu (SNK VZ). Jejich volební výsledky najdete na
jiném místě novin.
Jiţ před volbami bylo jak z činnosti minulého zastupitelstva, tak z volebních programů a prohlášení
zřejmé, které z volebních stran mají k sobě blíţe a kdo s kým můţe nebo chce spolupracovat.
Jedno uskupení, představující nyní jiţ bývalé vedení města, tvořilo HHROM (5 mandátů)
vedené nynějším exstarostou p. Antonínem Vránou a KSČM (2 mandáty) v čele s p. Milanem Kaderou.
Proti němu byla zřejmá opoziční uskupení tvořené SNK ZT (3 mandáty), vedená p. Jiřím Schierlem,
která byla podpořena dalším SNK VZ (2 mandáty), vedeným pí. Kamilou Prchalovou. Mezi oběma
tábory se v minulosti pohybovala místní ODS (3 mandáty) v čele s p. Janem Vlčkem, která sice
v minulém období podporovala před volbami opozici, ale nakonec podpořila vedení města v čele
s panem Vránou, výměnou za jedno místo v radě města.
Jedním z hlavních motivů předvolebního klání bylo soupeření obou uskupení, opozice usilovala o
změnu ve vedení města a tím i o změny v celkovém pojetí touţimské samosprávy.
Ve svém úsilí byla opozice oproti bývalému vedení města výrazně znevýhodněna tím, ţe neměla po
celé volební období přístup do místních sdělovacích prostředků, kde byla prakticky uplatňována
cenzura. Činnost opozice a zejména některých jejích představitelů byla systematicky znevaţována a
špiněna řadou zavádějících informací, polopravd a lţí, na které nebylo moţné adekvátním způsobem
reagovat. Je nepochybné, ţe toto sehrálo ve volebním výsledku svou významnou roli. Propaganda a
ovládání informací patří k základním pilířům moci kaţdého a zejména pak totalitního systému. Dalším
problémem bylo také to, ţe ne vţdy byla opozice dostatečně silná a jednotná.
Do letošního předvolebního klání výrazně vstoupila ODS, která tentokráte jasně deklarovala svůj zájem
změnit vedení města. Reagovala tak na silné veřejné mínění, které vyjadřovalo stále větší
nespokojenost s tím, co se v Touţimi dělo v minulých letech, je tu třeba poznamenat, ţe v ţádném
případě tu nejde o to, co se v Touţimi podařilo a co všichni přijímáme pozitivně, ale o některé věci,
které se týkají jednání samosprávy a jejích představitelů, hospodaření apod.
A právě tato vůle po změně vedení „radnice“ byla rozhodujícím motorem pro povolební vyjednávání a
vytvoření uskupení ODS, SNK ZT a SNK VZ, které získalo sice těsnou, ale potřebnou většinu 8

5

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XX. číslo 6/2010* cena 3,- Kč
mandátů v 15-tičlenném zastupitelstvu města. Tím se otevřela moţnost konečně v Touţimi prosadit
změnu! Nicméně došlo i k jednáním s protistranou (tedy HHROM), a to jak ze strany ODS, tak obou
SNK, kdy se hledalo optimální řešení povolebního uspořádání samosprávy.
Zde je třeba také upozornit na fakt, ţe volební výsledek znamenal nejen pat mezi oběma uskupeními,
ale také zásadně ovlivnil strategii jednotlivých volebních stran. Voliči zkrátka většině lídrů pěkně
zamotali hlavy, neboť došlo k zpřeházení pořadí kandidátů a tak se například do zastupitelstva
nedostal tehdejší starosta pan Vrána či radní pan Šusta, nebo lídři SNK VZ pí. Prchalová a Slepičková,
či pan Černický a sl. Košťálová z SNK ZT.
Pro uskupení HHROM a KSČM bylo jasnou prioritou udrţení stávajícího stavu, tedy návrat starého
vedení města, o jiné alternativě se prakticky ani neuvaţovalo. Pokud by uskupení získalo pro svůj
záměr rozhodující osmý hlas, mělo dojít k odstoupení jednoho z kandidátů HHROM a jako náhradník
by do zastupitelstva postoupil pan Vrána, který by se znovu stal starostou města. S tímto také byli
oslovování jednotliví kandidáti z řad ODS a SNK VZ.
Po nelehkých jednáních uvnitř jednotlivých volebních stran, a v reakci na patovou situaci v jednáních,
byla nabídnuta, jak ze strany ODS, tak SNK, varianta s dočasným setrváním p. Vrány ve funkci
starosty s tím, ţe ostatní funkce ve vedení města budou obsazeny protistranou. Tato varianta nebyla
HHROM přijata. Taktéţ nebyla přijata nabídka ODS a SNK, aby HHROM jakoţto nejúspěšnější strana
postavila na funkci starosty nejúspěšnějšího z nových členů zastupitelstva pana Jiřího Ţeníška (získal
460 hlasů).
Za této situace bylo zřejmé, ţe nové vedení musí vzejít z jednání uskupení „trojkoalice“ ODS a obou
SNK. Povolební „mix“ zvolených zastupitelů zkomplikoval jednání i zde. Zatímco ve věcech programu a
priorit řešení problémů a dalšího rozvoje města panovala, aţ na vyjímky, naprostá shoda, ve věcech
personálních byla jednání mnohem sloţitější.
Do zastupitelstva se i zde dostali kandidáti, kteří o nejvyšší posty neměli z různých důvodů zájem,
další kandidáti pak nezískali potřebnou podporu napříč uskupením.
Jednání o personálním obsazení funkce starosty byla klíčová a velmi náročná. O návrzích se dlouze a
bouřlivě diskutovalo i uvnitř jednotlivých stran. SNK ZT stáhla kandidaturu p. Schierla na starostu
města, navrhovaný p. Hrůza (nejúspěšnější kandidát SNK ZT s velmi dobrým volebním výsledkem 390
hlasů), který by jistě získal podporu v celém zastupitelstvu, podobně jako pan Ţeníšek z HHROM,
všem funkci odmítl a tak byl nahrazen p. Strakou, SNK VZ neměla ţádného kandidáta, ODS navrhla
pana Ţáka s odůvodněním, ţe je to jediný vhodný kandidát, protoţe:
a) jedině „stranický“ starosta za ODS můţe obci přinést s podporou místní ODS potřebné dotace
a peníze z ústředních orgánů a dotačních fondů, neboť tyto zatím ovládá ODS,
b) je potřeba zaujmout lidské hledisko, z důvodu neslučitelnosti výkonu funkce člena
zastupitelstva a zaměstnance městského úřadu nemůţeme nutit člověka, který získal důvěru
strany a voličů k odstoupení nebo ztrátě pracovního poměru, jediným řešením je tedy výkon
uvolněné funkce, tedy starosty města, odstoupení p. Ţáka ze zastupitelstva a jeho nahrazení
náhradníkem je pro ODS nepřijatelné,
c) jako jediný z „trojkoalice“ zná chod města a úřadu a je schopen město řídit, je to spolehlivý a
pracovitý úředník.
Přestoţe trvaly k návrhu ODS výhrady, jak po stránce osoby kandidáta, tak respektování volebních
výsledků partnerů, tak i ohledně problematiky chodu stavebního úřadu po odchodu p. Ţáka, byla
nakonec pod tlakem nebezpečí odchodu ODS k HHROM nebo zvrácení sil ve prospěch starého vedení
města, přijata domluva o podpoře kandidatury p. Ţáka na funkci starosty města. Ale ani poté nebylo
zcela jasné, zda nakonec tuto podporu získá. Jednání o obsazení dalších funkcí jiţ bylo méně
dramatické. Přestoţe se zpočátku uvaţovalo i o zapojení HHROM do rady města, byl nakonec
s ohledem na výsledky jednání přijat klíč obsazení rady města 2+2+1: starosta a člen rady ODS,
místostarosta a člen rady SNK ZT, zbývající člen rady SNK VZ. Post místostarosty obsadilo tedy SNK
ZT, kandidátem byl navrţen p. Schierl, který však tuto funkci přenechal p. Strakovi. Na posty dalších
radních pak byli navrţeni p. Hrůza za SNK ZT, paní Zemanová za ODS a paní Chaloupková za SNK VZ.
Tato domluva pak byla dodrţena a realizována na ustavujícím zasedání zastupitelstva města 11.
listopadu.
Dále bylo domluveno, ţe kontrolní a finanční výbory budou přenechány protistraně, tedy HHROM a
KSČM. Účastníci „trojkoalice“ se dále shodli na tom, ţe navrţené personální obsazení není pro toto
volební období konečné, zvolení funkcionáři mohou být v případě nespokojenosti s jejich prací kdykoliv
odvoláni a nahrazeni, coţ je zásadní změna oproti minulosti, kdy byli zvolení funkcionáři
„nedotknutelní“ a měli funkce na „doţivotí“.
Dnes je jiţ v personálním sloţení vedení města jasno. Mnoho lidí jej přijalo s rozpaky nebo jej odmítá.
Bohuţel, vůle voličů byla taková, jaká byla, a jednotlivé volební strany musely sloţitě hledat
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kompromis, neboť nikdo nezískal takovou převahu, aby prosadil své vlastní ideální řešení. Snad
jedinou vyjímkou je ODS, která jako jediná dosáhla nejvyššího zhodnocení svého volebního výsledku.
Nicméně je tu přeci jen něco pozitivního. Nové zastupitelstvo bylo více neţ z poloviny obměněno,
dostala se do něj řada nových, mladých, schopných a vzdělaných lidí, rada města byla vyměněna
kompletně. Doufejme, ţe po počátečních rozpacích a rozčarování najdou všichni společnou řeč a
začnou společně pracovat pro další rozvoj města a blaho svých spoluobčanů. Noví lidé v zastupitelstvu
dávají naději, ţe samospráva bude pracovat poněkud jinak, neţ jsme byli zvyklí po většinu těch 20ti
uplynulých let. Je tu naděje, ţe i zde v Touţimi konečně dokončíme „sametovou revoluci“ a posuneme
se k vyspělé demokratické Evropě, kde se nenosí arogance moci, cenzura, korupce, porušování zákonů
a práv občanů.
Zde je také třeba se vyjádřit k minulému vedení města. Nikdo z nás nezpochybňuje práci, kterou ve
městě odvedlo, plně se ztotoţňujeme se slovy exmístostarosty pana Kadery, která zazněla na
ustavujícím zastupitelstvu města. Za posledních 8 let se v Touţimi nepochybně udělal relativně velký
kus práce, a ten, kdo to nevidí, je slepý. A faktem také je, ţe největší podíl na tom měl dnes jiţ bývalý
starosta pan Antonín Vrána. Proto je třeba mu zde veřejně poděkovat, a nejen zákonem daným
odstupným, ve výši 5 měsíčních platů. Veřejné poděkování však patří i ostatním, kteří se na tomto
spolupodíleli. Tak tedy, děkujeme Vám!
Ovšem řada věcí se minulému vedení nepodařila, autoritativní a nedemokratické způsoby řízení města
a dalších záleţitostí správy věcí veřejných byly oprávněně kritizovány jak opozicí, která se o nápravu
celé roky marně snaţila, tak i veřejností. Za chyby a nedostatky si dnes jiţ bývalé vedení města
pochvalu nezaslouţí, nelze se divit tomu, ţe nakonec převládlo veřejné mínění, které lze vyjádřit
heslem „děkujeme, odejděte!“.
Za to, ţe v Touţimi konečně nastala dlouho očekávaná změna, za to patří dík především Vám,
voličům, alespoň tedy těm, kteří k volbám ještě přišli a dali svůj hlas ve prospěch změny. Jsme ovšem
teprve na začátku, bude třeba vykonat ještě hodně práce, abychom získali ztracenou důvěru veřejnosti
v obec a její samosprávu.
Konkrétní cíle, které chceme prosadit a realizovat v následujícím volebním období vycházejí z našich
volebních programů a prohlášení. Našimi prioritami jsou řešení obnovy náměstí, revitalizace
zámeckého areálu, rozvoj vesnických částí města a rozvoj místní komunity. Naším důleţitým cílem je
zapojit do rozhodování o věcech veřejných co nejvíce občanů. V duchu těchto zásad chceme být
otevření Vám, občanům, a spoléháme na Vaší podporu i aktivní přístup v nelehkém období, které nás
v dalších letech čeká. O konkrétním postupu řešení problémů a realizaci našich záměrů Vás budeme
informovat v dalších vydáních Touţimských novin.
Jiří Schierl, nezávislý kandidát SNK Změna pro Touţim

Zasedání Zastupitelstva města Touţim
Ve čtvrtek dne 25. listopadu 2010 se v 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Touţimi (II.patro)
koná zasedání Zastupitelstva města Touţim.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Odsouhlasení navrţeného programu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Volba předsedů kontrolního a finančního výboru
5. Schválení rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí příštího roku
6. Odvolání členů školských rad jmenovaných zřizovatelem
7. Jmenování nových členů školských rad
8. Projednání pověření pro radu města Touţim na zveřejňování záměrů na prodej, směnu či
darování nemovitého majetku
9. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
10. Projednání návrhů na doplnění jednacího řádu zastupitelstva
11. Informace starosty
12. Diskuze
13. Závěr
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Základní umělecká škola
Školní rok 2010/2011 zahájila také Základní
umělecká škola v Touţimi. V červnu schválilo
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy
Rámcový vzdělávací program pro základní
umělecké
vzdělávání.
Tento
dokument
znamená, ţe od školního roku 2012/2013
začnou základní umělecké školy vyučovat podle
vlastních školních vzdělávacích programů. Na
jejich přípravu a schválení máme tedy necelé
dva roky. Co by školní vzdělávací program měl
přinést? Větší autonomii jednotlivých škol, měl
by více zohledňovat místní podmínky a praxi,
měl by umoţnit lepší individuální přístup ke
kaţdému ţákovi, umoţnit ţákům studium
moderních předmětů.
Pedagogové ZUŠ Touţim začali ihned
pracovat na přípravě školního vzdělávacího
programu. Jedná se o dlouhodobou a
rozsáhlou práci, při které musíme vytvořit
učební plány a učební osnovy pro kaţdý
vyučovaný předmět v přípravném studiu,
základním studiu I. a II. stupně a studiu pro
dospělé. Při přípravě tohoto dokumentu
budeme brát v úvahu i názory ţáků a
rodičovské veřejnosti (v rámci vlastního
hodnocení),
při
dodrţení
povinností
stanovených
rámcovým
vzdělávacím
programem. Ţáky i rodiče budeme o stavu
přípravy průběţně informovat.
V listopadu oslaví 17. výročí zaloţení
Dechový orchestr Základní umělecké školy
v Touţimi. Vznik orchestru byl jedním velkým
dobrodruţstvím. Před rokem 1993 se v ZUŠ
hře na dechové nástroje moc nevyučovalo a
tak členů s nějakými hudebními zkušenostmi
bylo velmi málo. Do orchestru tedy usedali
ţáci, kteří se teprve hře na dechový nástroj

začali učit. Přesto se podařilo jiţ na jaře roku
1994
první
vystoupení
orchestru
při
slavnostech
města
na
náměstí
Jiřího
z Poděbrad. Od počátku je kapelníkem a
vedoucím orchestru pan učitel Karel Musil.
Orchestr od té doby absolvoval mnoţství
koncertů a vystoupení v Touţimi, v okolních
obcích, na jiných místech České republiky a
často i v zahraničí. Orchestr řadu let
spolupracuje
s dechovými
orchestry
ze
Sokolova a z Tirschenreuthu.
Zúčastňuje se soutěţí, přehlídek a festivalů a
všude šíří dobré jméno školy i města Touţimi.
V posledních letech, bohuţel, ubývá zájem
ţáků učit se hrát na některé dechové nástroje.
Učitelé ZUŠ dělají vše proto, aby tomu tak
nebylo. Oceňujeme i dlouhodobou spolupráci
bývalých ţáků naší školy s tímto orchestrem.
Do dalších let přejeme orchestru mnoho
mladých zapálených muzikantů, aby časem
mohli vystřídat ty, kteří za dobu svého
působení
v orchestru
dosáhli
opravdu
vynikajících výsledků.
Vánoční koncerty patří kaţdoročně do
programu koncertů Základní umělecké školy.
Všechny termíny do uzávěrky tohoto článku
ještě nebyly upřesněny, na hlavní akce vás
můţeme pozvat jiţ nyní.
Ve
čtvrtek
16.
prosince
proběhne
v sokolovně tradiční Vánoční koncert ţáků
ZUŠ Touţim. Stejně tak se můţete těšit na
předvánoční koncertování dechového orchestru
na mnoha místech našeho města.
Jiří Ullmann, ředitel ZUŠ Touţim
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PODZIMNÍ ZPRÁVY Z MŠ DOMEČEK
PODZIMNÍ DÍLNA – kaţdoročně pořádaná akce
pro rodiče a děti. Letos se uskutečnila ve čtvrtek
21.10. 2010 odpoledne.
Více neţ dva týdny před plánovanou akcí se všechny
organizátorky začaly pečlivě připravovat. Mělo to být
společné tvoření různých podzimních dekorací. Do
přípravných akcí byly zapojeny i děti. Vyzbrojeni
košíkem a kyblíky jsme vyrazili do přírody sbírat
vše, co by se mohlo hodit - šišky, listy, větvičky,
šípky, kapradí, kousky kůry, jehličí …
Vyráběly se dráčci, dýňová světýlka, dýňové sáčky z
papíru, podzimní věnce, bramboráčci a podzimáčci.
Celé setkání se neslo v přátelském duchu a všichni
jsme si pochvalovali, jak jsme šikovní - posuďte sami na našich školkových webových stránkách.
Z akcí pořádaných školkou stojí za zmínku OVOCNÝ
TÝDEN, v jehoţ závěru si děti uvařily a hned také snědly
jablečný kompot.

TÝDEN DRAKŦ - písničky, básničky, říkadla,
pohádky, vyrábění draků… a to nejlepší nakonecpouštění draků na poli.
Začátkem listopadu navštívily naší školku zástupkyně VZP
s projektem
SPRÁVNÁ
ÚSTNÍ
HYGIENA
DĚTÍ
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU. V úvodu nám promítly pohádku
BYL JEDNOU JEDEN ŢIVOT, díl ÚSTA A ZUBY.
Pak
nám dentální hygienistka spolu s maňáskem Emilkou ukázaly
a vysvětlily správné čištění zoubků, poučily děti o zubním kazu
a o důsledcích zanedbání péče zubní hygieny.

Cílem tohoto projektu bylo:
prohloubení znalostí a vedení ke správným návykům v oblasti zubní hygieny u dětí.
předat informace hlavně rodičům, aby nepodceňovali péči o mléčné zoubky svých dětí, aby
nejen oni, ale i jejich děti navštěvovali pravidelně zubní lékaře a aby zajistili dětem správné
zubní kartáčky a dětské pasty.
Další informace o dění v naší školičce najdete na www.domecekskolicka.wbs.cz , které se snaţíme
pravidelně aktualizovat.
Jana Lukášková, učitelka MŠ Domeček
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Vzpomínání na Triolu

Dne 8.10.2010 se uskutečnilo v sokolovně
Touţim třetí setkání bývalých zaměstnanců
bývalého závodu Triola Touţim. V letošním
roce bychom oslavili 60 let od zaloţení závodu.
Několik slov k historii závodu –
1.10.1950 tehdejší národní podnik Leko se
sídlem v Praze, převzal nově vybudovanou
halu od obuvnické firmy OBUS, která v Touţimi
ukončila výrobu.

Závod LEKO zaměstnal několik desítek ţen
z Touţimi a okolí. Vyrábělo se zde kojenecké
prádlo, později se začalo vyrábět dámské
spodní prádlo, (podprsenky, podvazkové pasy,
kalhotky, korzety).
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V průběhu let, závod změnil několikrát svůj
název – LEKO – 1950 – 1958, PRŮMYSL
PRÁDLA – 1958 – 1967, TRIOLA n.p. 1967 –
1989, TRIOLA a.s. – 1990 – 2004.
Během své existence se v závodě vystřídalo
pět ředitelů závodu – Hájek Jiří , Blaţková
Anna, Pavlečka Jan, Šperková Zdena, ing.
Stachová Tereza.
Největšího
rozkvětu
závod
dosáhl
v osmdesátých letech. Byla vystavěna ještě
jedna výrobní hala, z rekonstruované vrátnice,
vybudována závodní jídelnou. Závod vlastnil
učňovskou dílnu přímo v areálu. Vyrobené
zboţí v závodě TRIOLA Touţim se vyváţelo do
SSSR, PLR, MLR, Rakouska, Německa, Itálie.
Závod opouštěly výrobky pouze v I. jakostné
třídě. V podnikové soutěţi o nejlepší závod,
kde soutěţilo 25 závodů n.p. TRIOLA Praha,
jsme se drţeli vţdy na prvních místech.

Zaměstnanci
měli
moţnost
vyuţívat
podnikovou rekreaci v tuzemsku i v zahraničí,
n.p. TRIOLA Praha vlastnil rekreační střediska
v Jugoslávii v Krkonoších a na Slapech.
V závodě bylo zřízeno kadeřnictví (1x týdně
doházela kadeřnice), dále jsme vlastnili
rehabilitační sluţby do závodu docházela
rehabilitační pracovnice p. Boučková, rovněţ
byl v disposici závodní lékař.
V roce 1988 měl závod 209 zaměstnanců
z toho pouze 11 muţů. Pracovaly zde ţeny
z Touţimi i ze vzdáleného okolí – Ţlutice,

Bochov, Teplá, Bezvěrov, Útvina, K. Údolí,
Bečov nad Teplou atd.
Po listopadu 1989 závod ztrácí zahraniční
odběratele a domácí trh nás neuţivil. Začalo se

vyrábět pro dvě německé firmy – TRIUMPH a
ANITA, ale ani zde nebyla ţádná záruka práce.
Pro nedostatek práce, začali zaměstnanci
závodu odcházet, výroba byla stále menší,
začalo se vyrábět pouze na jedné hale.
Nová hala byla pronajata, později odprodána
soukromé firmě FRAPE.
Jelikoţ nastupující po listopadová (1989)
kapitalistická společnost, neměla zájem o
české výrobky, začali se české závody
likvidovat. Bylo tomu i v našem případě, práci
bylo obtíţné sehnat a tak praţské vedení
podniku, závod TRIOLA Touţim 31.3.2004
definitivně uzavírá a v zápětí objekty prodává
holandské firmě EURO HOUSE.
V té době přichází o práci posledních 40
zaměstnanců závodu TRIOLA Touţim a.s.
Praha.
Na Triolu rády vzpomínáme, neboť po všechny
léta, zde byl dobrý kolektiv, který uměl vzít za
práci, ale také se dokázal bavit a udělat
legraci.

Fotografie :
1)
2)
3)
4)

5)

Zaměstnanci závodu – Leko –n.p. Praha
1989 – šicí dílna
Šicí dílna učňovského střediska
Poslední zaměstnanci. končícího závodu TRIOLA Touţim a.s. Praha
III. Setkání bývalých zaměstnanců, bývalého závodu TRIOLA Touţim
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Poznáváme svoje okolí
15. října 2010 ţáci 7. tříd navštívili v rámci předmětů RV, OV a Zeměpis zajímavá místa v našem okolí.
Byli jsme v CHKO Kladská u M. Lázní, kde jsme prošli nově otevřenou naučnou stezku v délce 2 km.
Viděli jsme zajímavou místní floru i původní faunu, dočetli jsme se mnoho zajímavostí z informačních
tabulí. Vţdyť málokdo z nás věděl, ţe tato místa připomínají svým vzhledem krajiny, původní sibiřskou
tajgu.
V našem putování jsme pokračovali dále do M. Lázní, kde jsme navštívili Miniaturpark Bohemia. Zde
jsme měli moţnost si prohlédnout nejznámější české historické památky ve zmenšeném měřítku.
Nejvíce se nám líbil model Karlštejnu, zámek Červený Hrádek, hora Říp se svojí rotundou, liberecký
Ještěd, nejstarší kamenný most v Čechách - písecký most, mariánskolázeňská kolonáda a model
praţského letiště Ruzyně. Model bečovského hradu, který byl k vidění v době svatováclavských
slavností, zde nebyl. Bude zde instalován aţ v novém roce 2011, kdy začne turistická sezona. Asi
největším záţitkem byla pro nás jízda lanovkou od výstaviště pod sjezdovku. Na závěr jsme si
prohlédli lázeňskou kolonádu se světoznámou Zpívající fontánou, seznámili jsme se s bystou
zakladatele M. Lázní, nakoupili pár drobností a suvenýrů a jeli zpět domů. Celá exkurze se nám moc
líbila, škoda jen, ţe nám nevyšlo lepší počasí. Uţ se těšíme na další akci, kterou pro nás paní učitelky
zase někdy připraví.
ZŠ Touţim - Mgr. L. Hubáčková, J. Váňová, Denisa Pejšková - ţákyně 7.B
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Projekt Volba povolání
Jiţ třetím rokem funguje na naší škole projekt Volba povolání, určený ţákům 9. tříd. Cílem projektu je
podpora ţáků ke zvýšení kompetencí při výběru vhodného směru středního vzdělávání, individuální
sebepoznávání osobnostního typu, zájmového zaměření, tendencí a sklonů se zpětnou vazbou
vrstevnických reakcí a poradenská činnost pro rodiče vycházejících ţáků 9. tříd.
V současné době máme za sebou 2 části projektu - návštěvu IPS v Karlových Varech a Veletrh škol v
LD Thermal. Na IPS proběhla poradenská činnost, konzultace s odborníky na pracovní trh - poptávka a
nabídka ve světě práce a na Veletrhu škol 2011 se konaly prezentace jednotlivých škol v rámci našeho
regionu. Ţáci měli moţnost osobního kontaktu se zástupci jednotlivých škol, kteří odpovídali na jejich
dotazy a zároveň zde ţáci obdrţeli velké mnoţství informačních letáků k jednotlivým školám, o které
projevili zájem.
Poslední část projektu nás čeká v prosinci, kdy proběhne celodenní pracovní seminář, kterého se
zúčastní kromě ţáků i výchovná poradkyně, školní psycholog a třídní učitel. Pak uţ bude jen vše na
ţácích - snaţit se o co nejlepší studijní výsledky, mít šťastnou ruku při správném výběru školy a
zároveň i mít štěstí při přijímacích zkouškách, které jsou pro letošní školní rok na mnoha školách
vypsány.
ZŠ Touţim - Mgr. M. Píbalová, J. Váňová
ţákyně 9. B K. Jančářová, T. Kučová

Odbor dopravy
Magistrát města Karlovy Vary
tel. +420 353 118 670

Výměna řídičských prŧkazŧ
Jedná se o ŘP vydané od 1.1.1994 do 31.12.2000,
kdy je zákonem stanovena lhůta do 31.12.2010.
Od 15.9.2010 jsme prodloužili úřední hodiny v pondělí a ve středu,
a to až do 18:30 hod.
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VYLETĚL SI PYŠNÝ DRAK,
VYLETĚL AŢ DO OBLAK….
K obloze se ve středu 13.října vzneslo hned mračno
draků a dráčků všech nálad a velikostí. U zahrádek
za kotelnou se konal 3.ročník DRAKIÁDY pořádaný
Mateřskou školou Sluníčko a SRPDŠ.Podzimní sychravé
počasí neodradilo rodiče, natoţ děti. A těm, kterým
drak právě „trucoval“ měli moţnost zpříjemnit si
náladu opékáním vuřtů a mlsáním mufinek a perníků.
Děkujeme panu Ajšmanovi ml., panu Strakovi a
výboru SRPDŠ za sponzorování akce a manţelům Pavlovičovým za pomoc při organizaci.
Jana Šikýřová ,Jana Řeháková

V pondělí 8.listopadu proběhla na zahradě MŠ Sluníčko společná akce pro rodiče a děti AŤ ŢIJÍ DUCHOVÉ A ZAMYKÁNÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY
Oslavovat se dá všechno moţné. Důvod k oslavě si kaţdý najde. Oslavy duchů a podzimu patří mezi naše
oblíbené aktivity. Pořádání malé zahradní slavnosti „Zamykání školní zahrady“ s lampiónovým průvodem se stalo
v naší školce příjemnou kaţdoroční tradicí. Jde o originální mírně strašidelnou halloweenskou zábavu pro děti i
rodiče. Při vyhánění zlých duchů ze zahrady pomůţe malým strašidýlkům tanec, smích, skotačení a veselé písničky
v podání pěveckého souboru „Já, písnička.“ Po setmění uspíme celou naši zahradu a zamkneme brány kouzelným
klíčem na celé zimní období. Slavnost završí lampiónový průvod. Procházka ve světýlkovém průvodu potěší nejen
děti a jejich rodiče, ale i spoustu lidí ve měst
Vlad. Hazmuková ,ředitelka MŠ Sluníčko
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Firma OPTIK Hasman
Nám. Jiřího z Poděbrad 104 (budova bývalé polikliniky)
oslavuje 11 let působení v Touţimi
od 15.listopadu 2010 prodlouţenou otevírací dobou:
kaţdé pondělí 9 - 12 a 14 - 16:30

Nabízíme Vám:
měření zraku (ve spolupráci s lékařem) a odečtení částek hrazených zdravotní pojišťovnou
brýlové obruby v cenách od 260,- Kč (doplatek na recept od 110,- Kč)
plastové čočky od 130,- (doplatek na recept od 20,- Kč)
po předchozí domluvě moţnost nezávazného vyzkoušení multifokálních (víceohniskových) brýlových
čoček před jejich případným nákupem
doplňkový sortiment – lupy, pouzdra, sluneční předvěsy aj.
čištění a drobné úpravy na místě, u brýlí zakoupených u nás ZDARMA
pozáruční servis – objednávky náhradních dílů, opravy
moţnost úhrady poukázkami SODEXO, UNIŠEK a CADHOC
značková skla HOYA v kompletním sortimentu za nejniţší ceny
Další informace na www.optikhasman.cz , případně na telefonních číslech 352675282 a 602220634 !

FOTO – TRIO ČERNICKÝ PAVEL
BEZRUČOVA 50
TOUŢIM
NABÍZÍ PRODEJ PRODUKTŦ Z MEDU PROPOLISU,
MATEŘÍ KAŠIČKY, KOSMETIKU Z MEDU, MEDOVINY
RÁMOVÁNÍ OBRAZŦ A PASPARTOVÁNÍ
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Penny Market otevírá novou prodejnu v Touţimi
Společnost Penny Market rozšiřuje síť svých prodejen v Karlovarském kraji. Dne 12. 10.
otevírá jiţ 17. PENNY v tomto kraji, tentokrát ve městě Touţim. Nové PENNY v ulici
Plzeňská nabídne, kromě standardního sortimentu, i typické regionální výrobky či vlastní
dopekovou pekárnu s čerstvým pečivem. Pro zákazníky je také připraveno parkoviště
se 75 místy. Nová prodejna vytvoří 13 pracovních míst a otevřena bude denně od 07–20h.
Na ploše 760 m² nové PENNY nabízí ideální sortiment pro rodinný nákup od potravin přes drogérii, aţ
po spotřební zboţí a široký výběr českých výrobků. Výhodou prodejny Penny Market v Plzeňské ulici
je světlý prostor, moderní vnitřní uspořádání a široké uličky pro pohodlný nákup. Velkou výhodou je i
vlastní dopeková pekárna, díky které budou mít zákazníci kaţdý den 13 druhů čerstvě napečeného
voňavého pečiva. Regionální pečivo bude dodávat pekařství Pekosa Chodov – a to např. Chodovský
pecen, Babiččin koláč, Cibulové pečivo a další sladké a slané pochoutky.

Z Vašeho peří, které Vám kvalitně vyčistíme, ušijeme:
prošívané přikrývky a polštáře
dvoudeky a spací pytle
Rozměry na přání zákazníka – velký výběr kvalitní
sypkoviny
prošití do uzavřených obrazců, které znemožňují
přesýpání peří
krátké dodací lhůty.
Výroba a prodej:

Přikrývek a polštářů
z dutých vláken, ovčí vlny, nového peří
Souprav do dět. postýlek
Povlečení
Přehozy, ozdobné polštářky
Sběrna:
Toužim – Fotoateliér – TRIO textil, Bezručova 50
Tel.: 353 312 076, Po-Pá 8-12 13-17 hod., So 8-12
hod.
-

e-mail: info@janperi.cz
www: janperi.cz
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Nezapomenutelný sportovní záţitek
1.10.2010 se zúčastnilo 38
ţáků ZŠ Touţim mistrovství
světa v basketbalu - ţeny,
které
se
konalo
v
karlovarské KV ARENĚ.
Pro nás všechny to byl
úţasný a nezapomenutelný
sportovní záţitek, který
doprovázela
výborná
atmosféra a davy fandících
diváků. Ten den se nás
sešlo
na
dopoledních
zápasech téměř 4 780
diváků, kteří přišli fandit
svým favoritkám.
My jsme viděli dva zápasy Japonsko : Řecko - zde
vyhrály v těsném bodovém
skóre Japonky nad Řeckem, druhý zápas byl velmi dramatický, hrála mezi sebou druţstva brazilských
a kanadských děvčat. Velkou podporu z řad fanoušků získalo druţstvo Brazilek, které svým hráčským
uměním si podmanilo velkou část obecenstva. Někteří fanoušci přišli v národních barvách Brazílie ţlutozelené oblečení, čepice, mávátka, to vše utvářelo výbornou atmosféru pro brazilské hráčky, které
svojí snahu nakonec korunovaly vítězstvím nad Kanadou.
Byla to velká sportovní událost, která se poprvé konala v těchto prostorách, navíc vše dopadlo velmi
dobře i po organizační stránce, hodnocení mezinárodní organizace FIBA dopadlo na výbornou pro
organizátory. Uţ dnes se jedná o příštím konání mistrovství světa v basketbale - muţi, které se bude
konat v roce 2015. Uvidíme, jaké výsledky přinesou další jednání v této oblasti.
Mgr. P. Princl, J. Váňová - ZŠ Touţim
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Oslavy 55. výročí basketbalu v Toužimi
Uplynulo jiţ 55 let od doby, kdy bylo utvořeno muţstvo muţů (1954) a o rok později i
druţstvo ţen (1955). Obě nová seskupení vystupovala pod názvem Sokol. Hned v počátcích
oddíl vyuţíval také jméno Slovan Touţim, zanedlouho se však navrátil původní název, který
vydrţel aţ do dnešních dní. Velký rozvoj nastal v roce 1964, kdy byla dokončena tělocvična
v budově nové školy. Největší podíl na vzniku oddílu basketbalu měl jeho předseda JUDr.
Vlasta Hejtmánek a jeho ţena Jitka, která po celou dobu své činnosti zastávala funkci
hospodářky. Jako trenéři působili zejména učitelé ze Základní školy v Touţimi.
Touţimský basketbalový oddíl se snaţil o získání zkušeností i v zahraničí – druţstva
navštívila Jugoslávii, Bulharsko, Rumunsko, NDR, Holandsko, Rakousko a později i NSR. Po
tuto dobu byla v oddíle druţstva ţen i muţů. Chlapecké kategorie bohuţel v posledních letech
zanikly, a to zřejmě z toho důvodu, ţe se jejich zájem přesunul spíše k fotbalu, který se v celé
České republice těší větší přízni. V dívčích kategoriích bylo dosahováno velmi dobrých
výsledků - miniţákyně i ţákyně se zúčastňovaly přeborů republiky s velmi dobrými výsledky.
Za zmínku jistě stojí úspěšné 3. místo na MČR v Humpolci v roce 1999. V poslední době se
také vypracovaly ţeny, které hrály II. ligu.
V letošní sezóně se druţstvo mladších ţákyň probojovalo do ţákovské ligy a začalo
s velmi dobrými výsledky. Ţeny hrají oblastní přebor. Největší zátěţ trenérské práce odvádí
Petr Gašica, kterému pomáhá paní Hana Fialová. Veškerá tato činnost je náročná jak časově,
tak také finančně, a proto bych chtěla poděkovat všem sponzorům za finanční pomoc a také
lidem, kteří v oddíle pracují bez nároku na finanční odměnu.
V současné době máme výborné zázemí ve sportovní hale a spolupráce s
provozovatelem je také velmi dobrá. Věříme proto, ţe i do budoucna budeme moci spoléhat
na pomoc i dalších sponzorů.
Jiřina Polívková
TJ Sokol Touţim

JUDr. Vlasta Hejtmánek
manţelé Hejtmánkovi
„Na podzim r. 1954 se sešla parta lidí, většinou pracovníků tehdejšího ONV, a začali hrát
košíkovou. K dispozici byla pouze stará sokolovna. Jeden koš byl stabilní, druhý byl
zabudován v přenosné železné konstrukci na jevišti. Hřiště to bylo malé, v každém rohu byla
ještě velká kamna, která mnohdy vadila i hře. Ale hrálo se…
Košíková měla v Toužimi hned od počátku své fanoušky a nebylo nic neobvyklého, když na
utkání přišlo do staré sokolovny 50 dospělých diváků, kteří neúnavně povzbuzovali naše
družstva. Byli to vesměs fotbaloví diváci, neboť tehdy byla televize v začátcích, a tak se
chodilo jak na kopanou, tak na košíkovou. Měli jsme i problémy s kázní diváků, někteří
rozhodčí neradi jezdili do Toužimi rozhodovat.“
(JUDR. Vlasta Hejtmánek, měsíčník Střela, r. 1975)
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Basketbalové začátky
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Novodobá historie
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Střípky z basketbalových oslav
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Benefiční rockfest „POMOZTE NÁM POMÁHAT!“
V pátek 12.11.10 se uskutečnil v touţimské
sokolovně benefiční rockfest jehoţ cílem
bylo nashromáţdit finanční prostředky pro
město Raspenava v severních Čechách,
které bylo postiţeno srpnovou povodní.
Podle předběţné domluvy se zástupci
města Raspenava, by měly být vybrané
peníze pouţity na opravu lávek nebo
mostíků přes říčku Smědá.
Rockfest otevřela karlovarská partička
Tajfun
s příjemným
hardrockovým
soundem a přivedla diváky rychle do varu.
Druhým vystupujícím byli Já ještě nevim…,
punkrocková skupina z Kosmové a Touţimi.
Od prvních tónů měli na parketu a u pódia
mnoţství svých věrných fanoušků, kteří je
nechtěli na konci vystoupení pustit z pódia
a vynutili si dva přídavky.
Jako další
v pořadí
předstoupila
před
početné
fanoušky touţimská kapela MAWSON, která
zahrála především skladby ze svého
posledního alba Vem mě s sebou do ráje.
Také i MAWSON byl nucen přidat několik
písní, aby připravil obecenstvo na poslední
hvězdu večera a to plzeňskou sestavu
MASH, která jiţ vydala několik alb a je
pravidelně hrána na rockových rádiích.
MASH ukončil večer svými hity a
fanouškovská obec se mohla odebrat
domů.
Rád bych tímto poděkoval všem, kteří mi pomáhali tento charitativní večer uspořádat a těm co se jako
sponzoři podíleli na nákladech spojených s tímto rockfestem. Především děkuji Petru Šulcovi a Láďovi
Pastorkovi za pomoc se sháněním sponzorům a organizací akce, dále děkuji Láďovi Suchanovi za
pomoc s podporou k rockfestu, panu Jiřímu Částkovi z fotobanka.net za poskytnutí fotografie na
plakát a vstupenku, panu Jaromíru Pavlíkovi z tewex.net za grafické zpracování plakátu a vstupenky.
Velký dík patří i sponzorům, kteří hradili náklady na zvukaře, propagaci a cestovní náhrady kapelám:
pan Dong provozující Motorest a bowling club na náměstí, Bison bar, Pizza na náměstí-Jaroslav
Grebeníček, Restaurace a penzion Vladař Touţim, Ekologické stavby-Jaroslav Kavina, Opravy vozidelLadislav Eberhalt, Koloniál-Karel Štumpa, IDS gastro Touţim a hlavní partner Touţimská stavební
s.r.o.-revitalizace panelových domů. Dále chci poděkovat městu Touţim za bezplatné vyuţití touţimské
sokolovny, panu Vránovi, paní Šustové a infocentru Touţim. Velký dík patří i vystupujícím skupinám,
jeţ vystoupily bez nároku na honorář a přilákaly mnoho lidí. Nejvíce však chci poděkovat všem, kteří
se přišli pobavit a zaplatili vstupné pro dobrou věc. Příjemné bylo i to, ţe přišli lidé, kteří přispěli do
pokladny na město Raspenava, aniţ by se účastnili rockfestu. A nakonec to nejdůleţitější. Na benefiční
koncert pro Raspenavu přišlo bezmála 200 platících diváku, kteří na vstupném zaplatili 24450,-Kč a
zbytek peněz od sponzorů po odečtení všech nákladů činil 2600,-Kč. Dohromady se tedy vybralo na
postiţené město velice pěkných 27050,-Kč, které byly dne 18.11.10 poukázány na povodňové konto
pro Raspenavu. Doklad o provedené platbě je k vidění na facebooku a webových stránkách skupiny
Mawson – www.mawson.cz. Jsem velice rád a hrdý na to, ţe jsme byli schopni v Touţimi tuto částku
vybrat a pomoci lidem, kteří se budou muset ještě dlouho potýkat s následky povodně, která je
postihla.
Ještě jednou všem děkuji.
Bc. Robert Hrůza
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(8. – 12.8.2011)
Profíček! Vypisujeme termín příměstského tábora již nyní (pro včasnou rezervaci místa). Rády
pomůžeme rodičům, když nefunguje přes prázdniny mateřská školka nebo družina a Vaše dítko si
ještě netroufne na pobytový tábor i se spaním přes noc (mimo domov bez rodičů) … právě pro Vás je
připravena tato speciální nabídka pro děti od 5 do 15 let.
Příměstský tábor? Kde?
ProfiCentrum o.s., Plzeňská 576, 364 01 Toužim
Náplň dne:
Budeme výtvarničit, zpívat, sportovat a chodit ven na čerstvý vzduch.
- budeme pořádat různé speciální programy (karneval, skupinové hry,……….)
- děti budeme samozřejmě během týdne fotit, aby měly vzpomínku na Profíček
- budeme se vzájemně poznávat, učit se dělit o hračky a pomůcky s kamarády, pracovat ve skupinách
i dvojicích
Kdo se bude o děti starat?
- paní Lenka Hubáčková a Jana Leheňová, obě s pedagogickým vzděláním
Kapacita dětí:
- na každých 10 dětí 1 instruktorka na program, max.kapacita 20 dětí
Provozní doba:
- 7:00 – 15:30 (příchod dětí do 8:00 a odchod 15:00 – 15:30)
Stravování:
- vlastní = ranní a odpolední svačinka, v ceně = oběd a pitný režim
Cena
- 1500 Kč na týden (42,5 hodiny) s obědem a pitným režimem
- v ceně jsou zohledněny i různé materiály na tvoření, hry a zábavu
Termíny úhrady, číslo účtu a variabilní symbol:
- hradí se PŘEDEM do 31.5.2011, hotově v ProfiCentru o.s. (ST 16,00 – 17,00)
- nebo na čísle účtu 233 4321 89/0300,VS rodné číslo dítěte
- přihlášky ke stažení na www.proficentrum.wbs.cz nebo osobně v ProfiCentru o.s.
- rezervaci místa máte až v momentě úhrady a odevzdání přihlášky
Těšíme se na Vaše dítka, Tým ProfiCentra o.s.
REHABILITACE TOUŢIM
Oznamujeme prodej dárkových vánočních poukázek. Těmito poukázkami jistě potěšíte své
nejbliţší, ale i přátele a známé. Vánoční poukázky jsou v hodnotě od 500,- Kč a výše. Ke kaţdé
poukázce od nás dostane obdarovaný také malý dárek, např. zdarma rašelinový zábal, částečnou
masáţ, atd., dle výše ceny poukázky. Např. poukázka za 500,- Kč – obdarovaný si vybere
procedury dle vlastního výběru v této hodnotě a od nás navíc dostane jako dárek rašelinový zábal.
Poukázku lze vybrat vţdy do konce dalšího roku. Můţete si za ně vybrat např. masáţe sportovní,
reflexní, klasické částečné i celotělové. Překrásná je téţ masáţ lávovými kameny, medová
masáţ, aroma masáţ, lymfodrenáţe ruční i přístrojové, čokoládová masáţ, atd. Novinkou
je ultrazvuková liposukce, která zajímá zvláště ţeny.
Procedury si budete moci vybrat na rehabilitaci v Touţimi anebo na pobočce ve Ţluticích, která
se buduje v domě s pečovatelskou sluţbou a bude se otvírat pravděpodobně v lednu 2011.
Ceník jednotlivých procedur naleznete na internetu na rehabilitaci Touţim, téţ na pobočce a
k nahlédnutí bude i u p.Kabešové ve Ţluticích.
Prodej poukázek:

Rehabilitace Touţim – tel. 353311290
Kabešová Blanka – mob. 732943266

Ungrová Alena, DiS. – mob. 607688467
Slabá Marie – mob. 724971916

PŘEJI KRÁSNÉ A ŠŤASTNÉ SVÁTKY PLNÉ POHODY A KLIDU ZA REHABILITACI TOUŢIM
Ungrová Alena, DiS.
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STROM Praha a.s.
Karlovarská 423, 364 01 Toužim
Tel. 353 395 379 – 380
NEMÁTE JEŠTĚ DÁRKY POD STROMEČEK. . .
!!! Přijďte se podívat do naší prodejny
a jistě si vyberete !!!
NABÍZÍME Vám :
široký sortiment kvalitních hraček BRUDER za SUPER ceny

- modely strojů a aut
- šlapací modely
- doplňkový sortiment
dále máme pro MALÉ i VELKÉ množství oděvů

- čepice, trička …
- pracovní lacláče
- bermudy
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DĚLNÍK DO VÝROBY
Hledáte uţ delší dobu práci a nedaří se Vám ji najít?
My Vám pomůţeme!
Nabízíme:
- práce na HPP v Plzni
- třísměnný provoz
- příplatky za noční směny a přesčasy
- základní hodinová mzda 70 aţ 80 Kč
- doprava zajištěna svozovým autobusem,
zastávka Touţim
Poţadujeme:
- spolehlivost
- manuální zručnost
- ochota učit se novým věcem
Náplň práce:
- montáţe na výrobní lince a návazných
pracovištích
Kontakt:
Manpower, s.r.o.
tel.: 377 235 985
Resslova 2, Plzeň

Zveme Vás v neděli 28. listopadu 2010
na Rozsvícení vánočního stromu
v 17:00 hod. na náměstí v Touţimi
s programem a závěrečným ohňostrojem.

Ve čtvrtek 2.12.2010 zveme
všechny malé i velké děti do
Sokolovny v 16:00 hod. na
Mikulášskou s nadílkou.
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