TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXI. číslo 10/2011* cena 5,- Kč

PF2012

Vážení spoluobčané,
stejně jako v roce minulém si Vás dovoluji oslovit v tento čas, který je ve znamení Vánoc
a blížícího se konce roku 2011. Velmi rád bych poděkoval všem, kteří v letošním roce
přispěli k rozvoji či zvelebení našeho města.
Duch Vánoc a blížícího se Nového roku vyvolává v každém člověku spoustu námětů do
budoucnosti, je rovněž nedílně spojen s pokusy hodnotit dobu minulou, ve snaze se z ní
poučit do budoucnosti.
Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená i začátek nových plánů,
předsevzetí a určení si nových cílů, které bychom během nastávajícího roku chtěli
uskutečnit v soukromém i pracovním životě. Je to však i čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho, co jsme minulý rok zažili, vykonali nebo nestihli udělat. Život člověka je sám
o sobě pestrý a každého z nás postihly jak zlé dny naplněné trápením, smutkem
a nezdarem, tak i dny dobré, veselé, radostné a šastné. A na tom dobrém je potřeba dále
zůstat, rozvíjet věci započaté a nebát se překážek.
Nyní je vhodná doba na chvilku se zastavit a zavzpomínat na ty, kteří s námi již nejsou
a nemohou se těšit z našich úspěchů.
Z celého srdce Vám přeji radostné prožití svátků vánočních v míru, lásce a přátelství. Nebo
nejen v tyto sváteční dny žijeme touhou po porozumění, ale bude jistě i mnoho dnů příštích,
v nichž budeme potřebovat blízkost druhých. Kéž toto přání se Vám všem splní a bude
posilou i v nadcházejícím Novém roce 2012, do kterého Vám přeji pevné zdraví, spokojenost, štěstí a plnou osobní pohodu.
Alexandr Žák
starosta města

1

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXI. číslo 10/2011

INFO z INFOCENTRA

Z KULTURY

Rozsvěcení
vánočního stromečku

Toužimská dechovka

Poděkování patří všem, kteří s přípavou akce pomáhali,
připravovali s dětmi koledy, zajišovali občerstvení
a především přišli...
Děkujeme

Vážení přátelé mládežnické dechovky, rádi bychom Vás informovali o činnosti dechového orchestru ZUŠ Toužim v 1. pololetí školního roku 2011 - 2012

Od října do března je infocentrum otevřené vždy v úterý, čtvrtek
a pátek od 9.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 12.00
hodin. Kontakt: infotouzim@seznam.cz

25.11.2011 zahájili jsme Ples zubařů
26. - 27.11.2011 zúčastnili jsme se soustředění v Pšově
společně s orchestrem ZUŠ Sokolov, kde jsme nacvičovali
program adventního koncertu
1.12.2011 zahráli jsme na adventním koncertu v Sokolově
v koncertní síni Kapucínského kláštera na Starém městě

21. 12. 2011 Vás zveme na
Vánoční koncert ZUŠ Toužim,
který se koná v Sokolovně
od 17.00 hodin
22.12.2011 zahrajeme v toužimských školách a firmách
koledy
Přejeme příjemné prožití Vánočních svátků, hodně zdraví
a pohody v roce 2012

10.3.2012
Vás zveme na Výroční koncert
pořádaný k 18. výročí založení dechového
orchestru, který se bude konat v Sokolovně
v Toužimi od 17.00 hodin
Srdečně zveme za sdružení "Přátelé toužimské mládežnické
dechovky" Olga Ptáková, Karel Musil a členové dechového
orchestru ZUŠ Toužim.
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

CO SE DĚJE V TOUŽIMI

RADA MĚSTA TOUŽIM
• projednala a schválila úpravu ceníku za svoz a likvidaci
komunálního odpadu a to z důvodu zvýšení DPH z 10% na
14%. s platností od 1. 1. 2012,
• projednala žádosti o pronájem restaurace v Sokolovně
a schválila nájem této restaurace paní Soně Pavlíčkové
s platností od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013.

Vážení čtenáři,
mám pro Vás poslední zprávy tohoto roku o tom, co se děje
v Toužimi a přidružených obcích.
Vzhledem k nepříznivému počasí a vyčerpání prostředků pro
rok 2011 byla postupně ukončena většina investičních akcí.
Během posledního měsíce proběhla instalace nové hrotnice
kostela Narození Panny Marie, oprava schodiště v MŠ
Sluníčko a výměna krytiny na zámku. Tuto výměnu prováděla
firma 2JL, s. r. o z Abertam, která pak věnovala dar 5000,Kč MŠ Sluníčko Toužim. Stále také pokračovala výstavba
nového domu s pečovatelskou službou. V současné době je
již tato stavba "pod střechou" a v dalších měsících se bude
pokračovat uvnitř domu s předpokládaným dokončením
v dubnu 2012.
Další významná investice byla směřována k vybavení
Technických služeb města Toužim. TSM mají novou vysokozdvižnou plošinu, která má dosah až 21 metrů. Tato nová plošina již byla využita např. ke zdobení vánočního stromu u pošty.
Celková cena vozu je 1 716 000,-Kč. Dále bylo provedeno
repasování jednoho užitkového vozu Multicar. Tato generální
oprava, při které bylo vyměněno na voze skoro vše za nové,
stála 370 000,- Kč oproti nákupu nového vozu za víc než
1mil. Kč. Tento rok TSM také pořídila nový traktůrek-sekačku
s příslušenstvím za 200 000,-Kč, sněhovou frézu za 50 000,Kč, motorové plotové nůžky a křovinořez.
Chtěl bych Vám všem touto cestou popřát jménem svým i
jménem rady města příjemné prožití Vánočních svátků a do
nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí, životních i profesních
úspěchů a úsměvů na tvářích.
Váš radní Bc. Robert Hrůza

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
ZASTUPITELSTVO MĚSTA TOUŽIM
• schválilo rozpočet města Toužim na rok 2012 jako rozpočet
schodkový se zapojením zůstatku z minulého roku ve výši
9 mil. Kč,
• schválilo založení obchodní společnosti Městské lesy
Toužim, s.r.o., se sídlem Sídliště 428, Toužim,
• schválilo jmenování p. Alexandra Žáka, starosty města
Toužim, do funkce jednatele zakládané společnosti Městské
lesy Toužim, s.r.o.,
• schválilo jmenování p. Romana Straky, místostarosty města
Toužim, do funkce jednatele zakládané společnosti Městské
lesy Toužim, s.r.o.,
• pověřilo starostu města Toužim, p. Alexandra Žáka, podpisem schválené zakladatelské listiny a notářského zápisu o
založení obchodní společnosti Městské lesy Toužim, s.r.o., se
sídlem Sídliště 428, Toužim, včetně listin souvisejících se
založením společnosti a jejím zápisem do obchodního
rejstříku,
• schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Toužim č.
5/2011 o zřízení městské policie s účinností od 1. 5. 2012,
• schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Toužim č.
6/2011, kterou se nařizuje provedení specielní ochranné deratizace,
• schválilo poskytnutí půjčky ve výši 300 tis. Kč MAS Vladař,
o.p.s., Husova 153, Valeč, s termínem splatnosti 31. 3.
2012,
• schválilo aktualizaci Programu regenerace městské
památkové zóny Toužim na léta 2012 - 2015.
Šimonovský
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POZVÁNKA

REHABILITACE TOUŽIM A ŽLUTICE

NOVOROČNÍ VÝSTUP
NA TŘEBOUŇSKÝ VRCH 2012

Oznamujeme prodej dárkových vánočních poukázek. Těmito
poukázkami jistě potěšíte své nejbližší, ale i přátele a známé.
Vánoční poukázky jsou v hodnotě od 500Kč a výše. Ke každé
poukázce od nás dostane obdarovaný také malý dárek,
např.zdarma rašelinový zábal, částečnou masáž 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.

Odbor klubu českých turistů TJ Sokol
Toužim, srdečně zve občany a příznivce
zdravého pohybu
na XXXI. ročník

Novoročního výstupu
na Třebouňský vrch

Poukázku lze vybrat vždy do konce dalšího roku. Můžete si za
ně vybrat např. Vyšetření diplomovaným fyzioterapeutem s
poradenstvím, masáže sportovní, reflexní, klasické částačné
i celotělové. Překrásná je též masáž lávovými kameny,
medová masáž, aroma masáž, lymfodrenáže ruční i přístrojové, čokoládová masáž, atd. Velmi příjemné jsou také tepelné zábaly rašelinové, parafínové, senné, čokoládové i medové.
Ultrazvuková liposukce která zajímá převážně ženy je do
konce roku za akční cenu.
Jedna procedura která trvá 2hodiny nyní stojí 1000 Kč.
Předplatné čtyř procedur stojí nyní 3000 Kč. V ceně je ultrazvuková liposukce a také přístrojová lymfodrenáž.

1.1.2012
Tradiční akce na vrcholu bude probíhat
od 12 do 15 hodin.
Těšíme se na vaši účast.
JH

VÝZVA

Toužimské noviny hledají další
spolupracovníky

Všechny procedury si budete moci vybrat na rehabilitaci
v TOUŽIMI a nebo na pobočce ve ŽLUTICÍCH.
Ceník jednotlivých procedur naleznete na internetu na našich
stránkách rehabilitace Toužim, též na pobočce v Toužimi
a ve Žluticích.

Toužimské noviny sice doznaly výrazných změn, přesto ještě
nemůžeme být s jejich úrovní spokojeni. Jsou otevřenější,
necenzurované. Stále však pokulhávají v kvalitě obsahu, chybí
kvalitní redakce článků, zejména vychytávání různých chyb
a překlepů. Velkým problémem zůstává získávání informací
o dění v Toužimi. Proto se znovu obracíme na toužimskou
veřejnost s výzvou ke spolupráci, a již v rámci redakční rady,
nebo jako dopisovatelů. Vítány jsou zprávy z podniků,
zájmových organizací, z vesnic. Určitě by se hodil i další korektor. Dobrým oživením mohou být např. i křížovky, které kdysi
v toužimských novinách bývaly.
S nabídkami na spolupráci se můžete obrátit na pracovníky
toužimského infocentra (p. Prchal) nebo na místostarostu
města (p. Straka).
red

Prodej poukázek :
Rehabilitace Toužim
Ungrová Alena DiS.
Slabá Marie
Kabešová Blanka

tel....353311290
mob.607688467
mob.724971916
mob.732943266

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ A ŠTASTNÉ SVÁTKY
PLNÉ POHODY A KLIDU
Ungrová Alena
Diplomovaný fyzioterapeut

...

Významná výročí Toužimi v roce
2012
1912 - 100 let od zprovoznění moderního městského vodovodu v Toužimi.
1812 - 200 let od úmrtí barona Johanna Zopha, významného
rakouského generála a toužimského rodáka.
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PRANOSTIKY NAŠICH PŘEDKŮ

PODĚKOVÁNÍ

Prosinec

Krásný Hrad

w Svatá Barbora /4.12./ větry posílá.
w Svatý Mikuláš /6.12./ splachuje střechy a břehy.
w Prosinec rok končí, ale zimu začíná.
w Je-li prosinec mírný, zima pak v lednu kraluje.
w Je-li prosinec blátivý, celý rok pak bude deštivý.
w Mrazy když v prosinci ochabnou, znamenají zimu zlou.
w Panna Marie /8.12./ vlky houfuje.
w O adventě zbožný člověk do kostela, vlk k ovčinci.
w Přichází-li již v prosinci zajíc do zahrady, bude tuhá zima
všady.
w Umaže-li si svatá Lucie /13.12./ šaty od bláta, bude si je
celý leden přepírat.
w Svatá Albína /16.12./ je nejpilnější přadlena/ nastává
doba nejdelších přástek/.
w Čas od svaté Lucie po Tři krále /6.1./ černou zimou
nazýváme.
w Přišel svatý Tomáš /21.12./ všude dobře, nejlíp doma.
w Vánoce jsou májem zimy.
w Svítí-li slunce na vánoční jíní, bude rok bohatý na med.
w Na Boží hod /25.12./ vánice - urodí se ovoce.
w Padá-li na Boží hod sníh, hodně obilí bude na polích.
w Tmavé vánoce často přivádějí nemoce.
w Od svatého Jana Evangelisty /27.12./ obrací se slunce k
létu a zima k mrazům.
w Svítí-li na Nový rok slunce, bude hojná úroda.

Obyvatelé osady Krásný Hrad touto cestou děkují zúčastněným pracovníkům Technické služby města Toužim za péči,
kterou věnují této části města. Jedná se hlavně o zajištění
a údržbu příjezdové cestyv zimním období, dále o pravidelné
vysekávání trávy na kolejích v létě, což nemálo přispívá pro
bezpečnou jízdu a bezpečnost procházek a to hlavně dětí.
Výborná spolupráce je též při odvozu komunálního odpadu
kontejnerem.

Poděkování s nadějí
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se zúčastnili
přednášky o Bibli, která se konala v kulturním infocentru
Toužim dne 26.11.2011. Proběhla v dobré atmosféře a myslím si, že by i do budoucna mohl být zájem ze strany občanů
o tuto duchovní sféru. Na závěr jsme se shodli na tom, že by
se tato přednáška jednak opakovala a jednak, že by bylo
vhodné navázat ještě i pokračováním, do hloubějšího patra
této tématiky. A to je ta naděje, o které jsem se také chtěl
zmínit. Pokračování a opakování přednášky o Bibli bude předběžně 3.3.2012.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili. Také pracovníkům Infocentra
Toužim.
Všem občanům Toužimi přeji klidný adventní čas a radostné
Vánoce a šastný Nový rok.
V.Günzel, jáhen

Leden

Poděkování dětem
za vánoční výzdobu

w Jakým kdo je na Nový rok, takový bude po celý rok.
w Na Nový rok /1.1./ do zimy krok.
w Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
w Je-li leden chladný a jasný, bude rok úrodný a krásný.
w V lednu silný led - v květnu bujný květ.
w Zamíchá-li na Tři krále /6.1./ vítr plachtami, bude úrodný rok.
w Je-li v tříkrálové noci mnoho hvězd, urodí se hodně brambor.
w Na svatého Severína /8.1./ věší se maso do komína.
w Jaký leden, takový červenec.
w Na den svatého Pavla poustevníka /15.1./ pěkný den dobrý rok, větrný den - mokrý rok.
w Svatý Antonín poustevník /17.1./ přináší led, nebo jej láme.
w Jestli se na sv. Fabiána a Šebestiána /20.1./ někdo
rozstůně, ne tak brzo a ne tak snadno ku zdraví přijde.
w Je-li na svatou Anežku /21.1./ obleva, bude v létě hodně
bouřek.
w Jsou-li o svatém Vincenci /22.1./ vody plné koleje, na
dobré víno ten rok není naděje.
w Je-li na Zasnoubení Panny Marie /23.1./ na stromech jinovatka, bude vlhký rok.
w Je-li na den sv. Pavla obrácení /25.1./ jasný den, těš se
na bohaté posvícení.
w Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Jaroslav Hráský

Děkujeme paní učitelce Aleně Bahníkové a dětem z místní
praktické školy za nádherné keramické ozdoby na náš
vánoční stromeček v Infocentru. Chválíme nejen ozdoby, ale
také děti za jejich šikovnost při zdobení stromečku.
Infocentrum
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KRIMI

Trestná činnost v Toužimi
červenec, srpen a září 2011:

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR 2012

Přečin - porušování domovní svobody a krádeže
• Místní občan bez použití násilí vnikl do rodinného domu a
odcizil mobilní telefon.

(6. - 10.8.2012)
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.

Přečin - ohrožení pod vlivem návykové látky
• Muž řídil motorové vozidlo v době, kdy byl ve velké míře
ovlivněn alkoholem.
Přečin - krádež vloupáním
• Pachatel za použití násilí vnikl do provozovny soukromého
podnikatele a odcizil tam uložené věci.
• Občan vnikl za použití násilí do motorového vozidla obchodní společnosti a odcizil autorádio, které později prodal další
osobě a peníze si nechal pro svoji potřebu.

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 (maškarní bál,
minidisco,…)
-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

Přečin - krádež
• Mladík odcizil soukromému podnikateli součástky z pracovního stroje, které chtěl odevzdat do sběrných surovin a peníze
za ně si nechat pro svoji potřebu.
Přečin - zanedbání povinné výživy
• Otec řádně neplnil vyživovací povinnost vůči svému dítěti.

Kdo se bude o děti starat?
Paní Lenka Hubáčková a Jana Leheňová, obě s pedagogickým
vzděláním

Přečin - ublížení na zdraví
• Mladík fyzicky napadl jiného muže a způsobil mu zranění,
které si vyžádalo lékařské ošetření s následným vystavením
dokladu o pracovní neschopnosti.

Kapacita dětí:
- na každých 10 dětí 1 instruktorka na program, max. kapacita je 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 hodin) 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 31.5.2012
na čísle účtu 233 4321 89/0300
VS rodné číslo dítěte
- přihlášky ke stažení na www.proficentrum.wbs.cz
- rezervaci místa máte až v momentě úhrady a odevzdání přihlášky
Těšíme se na Vaše dítka, Tým ProfiCentra o.s.

Přestupky spáchané v Toužimi - červenec, srpen a září 2011:
- mladík fyzicky napadl jiného mladíka a způsobil mu drobné
zranění;
- došlo k odcizení králíků z králíkárny na zahrádce;
- došlo k opakovaným drobným krádežím v prodejnách;
- občan znečistil veřejné prostranství;
- došlo k přestupkům v dopravě - nejčastěji špatný technický
stav vozidel, nesprávné parkování nebo jízda bez dokladů
potřebných k řízení motorového vozidla.
Toužimští policisté žádají spoluobčany o spolupráci při pátrání
po odcizených věcech a případných pachatelích. Jakékoliv
poznatky volejte na místní oddělení Policie ČR na telefonní
číslo 353 312 215.
(MIKÖ)
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DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ve školním roce 2010/2011 se čtvrté ročníky zúčastnily
dopravní soutěže na dopravním hřišti v Karlových Varech. Žáci
si zde mohli vyzkoušet jízdu na kole a dopravní testy.
Při celoročním vyhodnocení soutěžního roku 2011 na
Karlovarsku byl jako jeden z nejúspěšnějších soutěžících
vyhlášen Jan Mrázek, žák 5.A. Přestože je Honza kvůli svým
tělesným problémům handicapovaný, zvládl všechny úkoly na
jedničku. Od nprap. Jaroslava Štiky z místního Obvodního oddělení PČR dostal Honza upomínkové předměty, které mu
budou tento den připomínat.
Honzíkovi přejeme mnoho úspěchů!
tř. učitelka Mgr. H. Dornicová
kolektiv žáků 5.A

Čertovské rojení na naší škole
5. prosinec se tradičně slaví v našich končinách jako svátek
svatého Mikuláše.
Kdo to byl svatý Mikuláš? Byl katolickým biskupem z Myry
a již za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi. Proslul svojí
štědrostí k potřebným a byl zachráncem nespravedlivě
odsouzených. Svatý Mikuláš je uctíván jako patron
námořníků, obchodníků, dětí, právníků, studentů a oslava
tohoto svátku je spojena u nás s rozdáváním dárků.
I na naší škole se v letošním roce konalo čertovské rojení,
které uspořádal školní parlament pro žáky 1. stupně.
Čertovská skupina procházela jednotlivými třídami, vyhodnotila zlobílky, přečetla knihu hříchů a na závěr dětem rozdala
drobné pamlsky. Mezi žáky 1. tříd zavítala skupina čertů
samostatně do hodiny tělesné výchovy, kde si s dětmi
zasoutěžili v přetahování lanem a nakonec byli žáci odměněni
drobnými pamlsky.
Děkujeme vedení školy za možnost realizace akce a za nákup
pamlsků pro žáčky. Poděkování
za organizaci, krásné
kostýmy a přípravu celé akce si zaslouží žáci 8. tříd: L.
Součková, P. Štěpánová, J. Prchal, K. Al-Muktarová, M.
Řezníček, K. Skalová, K. Kudrnová.
ZŠ Toužim- J. Váňová, Mgr. A. Burdová

VÝLET DO ČERNOŠÍNA
Dne 10. 11. 2011 se třídy 5.A a 5.B vydaly na výtet do Černošína. Nachází se tu skládka odpadů. Odborně proškolený
lektor žákům vysvětlil kompletní systém správného nakládání
s odpady, které vznikají v běžných domácnostech.
Děti mohly nahlédnout do provozu, zhlédly videoprojekci
a poté prošly naučnou stezkou odpadů.
Smyslem je v praxi ukázat, co se děje s odpady, když nejsou
tříděny a jsou odkládány pouze do sběrných nádob a současně ukázat co se děje s odpady, když je s nimi správně
nakládáno.
5.B Mgr. Růžena Řeháková
5.A Mgr. Helena Dornicová

1. prosinec
- Světový den boje proti AIDS
Již desátým rokem se naše škola zapojuje do osvětové kampaně Červená stužka, která je spojena se Světovým dnem
boje proti AIDS.
Akci předchází beseda pro žáky 9. tříd s p. Z. Pospíšilem,
který žáky obeznámí s touto problematikou, se žáky beseduje
na toto téma a snaží se jim vysvětlit a objasnit zákeřnost této
nemoci.
O průběh akce se postarali žáci 9.A, kteří vyrazili 1. prosince
do ulic města a podařilo se jim získat prodejem červených
stužek 1.360 korun.
Červená stužka je symbolem solidarity s lidmi HIV pozitivními
a AIDS nemocnými a je také symbolem prevence a boje proti
AIDS..
Peníze byly odeslány na účet České společnosti AIDS pomoc.
Všem, kteří přispěli na akci jakýmkoliv finančním příspěvkem,
děkujeme!
Poděkování za hladký průběh akce si zaslouží žáci: K.
Holasová, P. Titíš, N. Jambrichová,E. Bučková, T. Špeciánová, I. Vopálenská.
ZŠ Toužim - J. Váňová
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Zápis do 1. třídy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola Toužim, okres Karlovy Vary
(pro školní rok 2012/2013)

Žáci osmých tříd
na návštěvě mezi
karlovarskými skláři.

Zápis do prvních tříd se uskuteční v naší
základní škole

V rámci projektu Volba povolání navštívili žáci osmých tříd
v měsíci listopadu t. r. karlovarskou společnost Moser a.s.
Sklárna Moser byla založena v roce 1857 a svými výrobky a
vysokou řemeslnou zručností mistrů sklářů, brusičů a rytců
se proslavila doma i v dalekém zahraničí.
Tentokráte se nás na prohlídce ujali mistři odborného výcviku,
kteří nám ukázali sklářské hutě, foukání skla a nakonec
prohlídky nás vzali do kulírny, kde jsme viděli závěrečné práce
leštění a broušení výrobků. Tyto finální práce se provádějí za
pomoci rozemleté pemzy a broušení se provádí na plstěných
kotoučích. Je to velmi těžká práce, která vyžaduje přesnost,
pečlivost a hlavně trpělivost.
Při prohlídce hutí dostali žáci i možnost vyzkoušet si foukání
roztavené skloviny. Několik žáků si tak vyzkoušelo na vlastní
kůži, jaké to je namáhavé a těžké, vykouzlit určitý tvar z horké
skloviny. Mistři odborného výcviku vysvětlili žákům podmínky
přijetí k učebnímu oboru, otázky týkající se teorie a praxe
a potom následné uplatnění v oboru a hlavně jistotu práce po
vyučení. Připomněli i finanční výhody v průběhu výuky
a náborářské příspěvky po vyučení v případě, že žák zůstane
po vyučení v pracovním poměru. No, uvidíme, zda-li se najde
někdo, kdo projeví v příštím roce zájem o tento učební obor.
ZŠ Toužim - J. Váňová, Mgr. M. Píbalová

v úterý 31. ledna 2012
od 14:00 do 16:00,
ve středu 1. února 2012
od 13:00 do 15:30.
K zápisu se dostaví děti narozené
nejpozději
31. srpna 2006.
Vezměte s sebou vyplněný zápisový list, rodný
list dítěte, občanský průkaz rodiče a vyplněný
lístek - přání budoucího prvňáčka (pokud Vaše
dítě nenavštěvuje mateřskou školu, dostanete
zápisový list a lístek - přání budoucího prvňáčka
před zápisem ve škole).

Učíme se o EU

Těšíme se na Vás a Vaše děti
vedení a učitelé ZŠ

V měsíci listopadu t. r. jsme uspořádali pro žáky 8. tříd zajímavou besedu na téma Evropská unie. Beseda se konala pro
žáky 8. tříd v rámci předmětu Zeměpis.
Besedu vedla paní ing. K. Turčinová, která je vedoucí
Eurocentra v Karlových Varech a zároveň vykonává funkci
koordinátora informačních aktivit o Evropské unii.
Beseda byla připravena formou prezentace, kde se žáci
seznámili se vznikem EU, její historií a postupným
rozšiřováním nových členských států, do podvědomí se jim
dostaly také základní znaky EU a některé výhody, které nám
plynou z členství v EU.
Na závěr besedy prošli žáci všeobecným testem základních
znalostí z výkladu a nutno podotknout, že si vedli velmi dobře.
Jejich výkon ocenila přednášející drobnými upomínkovými
předměty s logem EU.
ZŠ Toužim - J. Váňová, Mgr. M. Píbalová
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a malá strašidýlka si hledají úkryt před zimou. Děti z Mateřské
školy se proto rozhodly, že jim v tomto obtížném úkolu pomohou a posvítí jim na cestu.
Kreativní maminky se snažily a proměnily své děti v ty nejroztodivnější a nejroztomilejší strašidýlka. Za pomoci malých
zpěváčků ze souboru "Já písnička", kouzelných zaříkávadel a
strašidelných čarodějnických rejů, se nám v nádherně vyzdobené zahradě květinami a vydlabanými dýněmi podařilo
zapálit všechny lampióny. Následoval světélkující průvod
dobrosrdečných malých strašidýlek a za pomoci kouzelného
zaříkávadla jsme velkým zlatým klíčem uzamkli obě brány do
zahrady MŠ. Věřím tomu, že se rozzářili oči nejen malým
strašidýlkům, skřítkům, novým dětem v MŠ, ale i lidem v
našem okolí. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
manželům Šindelářovým a učnicím ze SOU za výzdobu zahrady.
L.Dvořáková a V.Hazmuková za MŠ "Sluníčko"

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zamykání zahrady MŠ aneb
"Posvi mě si na strašidla"
Vládu převzal pochmurný měsíc listopad a tak jako každý rok,
i letos se naše zahrada oblékla do podzimního kabátku ze
spadaného listí.
"Na naší zahradu lístečky padají,
skřítci i strašidla úkryt si hledají.
My jim na to posvítíme,
lampiónky zapálíme."
Dne 9.11.2011 pořádala Mateřská škola tradiční zahradní
slavnost. Protože už se začíná brzy stmívat, je sychravo a
zanedlouho přijede i Martin na bílém koni, skřítci podzimníčci

Mikuláš ve školce
V období Vánoc nikdo nic nestíhá, všichni jen pospíchají, stačí
si jen v chvatu potřást rukou a popřát veselé Vánoce
s myšlenkami kdoví kde. Ale děti, ty prožívají toto období
naplno. Žádný rok nechybí v naší školce návštěva poslů Vánoc
- Mikuláše, čerta a anděla s nadílkou. Přivítali jsme je u nás
i letos. Divadlo Libora Baláka z Karlových Varů s herci v
podobách Mikuláše, anděla i čerta umožnilo dětem nerušeně
si poklábosit a probrat s nimi nejen hříšky, ale i hezké skutky.
Nechyběla ani pekelná kniha se záznamy hříchů. Děti byly
trošku překvapené, že nedorazil čert, ale rozverná čertice. S
chutí si všichni společně zahrály i v živém Betlému. Za
mikulášskou nadílku děkujeme panu Petru Ajšmanovi ml.
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Český západ zve již po sedmé na
putování k živému Betlému

KULTURA

OPATSKÁ BENEDIKCE

Ve středu 21. prosince v 17 hodin se již po sedmé
sejdou nejen obyvatelé Dobré Vody u Toužimi, ale
i další hosté a přátelé z blízkého a vzdálenějšího
okolí, aby společně oslavovali předvánoční čas.

Klášter premonstrátů v Teplé má po 19. letech opět svého
opata. V klášterním kostele Zvěstování Panny Marie se konala 26. listopadu 2011 v 10 hodin OPATSKÁ BENEDIKCE,
tedy ceremoniál k uvedení nového opata tepelské kanonie
premonstrátů do úřadu. Součástí tohoto ceremoniálu je mimo

Děti i dospělí se setkají před sídlem Českého západu v Dobré
Vodě, aby se společně vydali do ztichlé krajiny po stopách
vánočního příběhu Josefa a Marie. Zahrají malí muzikanti
z Bečova, chybět nebudou ani koledy v podání NežichovskoTřebouňského Bandu NeTřeBa, voňavé vánoční cukroví či
teplý čaj. Organizátorem akce je nezisková organizace Český
západ, která působí v sociálně vyloučených lokalitách na
Toužimsku a Tepelsku včetně té v Dobré Vodě.
"Na putování každoročně zveme nejen obyvatele Dobré Vody,
ale všechny naše přátele, příznivce a všechny lidi dobré vůle.
Zúčastnit se může opravdu každý. Putování začíná před naším
sídlem, kde si nejdříve společně sladíme hlasy pro zpívání koled
a pak se vydáváme na krátké putování ztichlou zimní krajinou
v okolí Dobré Vody. Letos nás budou hudebně doprovázet
hudebníci z bandu NeTřeBa a malí muzikanti z Bečova," přibližuje průběh akce Eva Haunerová z Českého západu. "Cestou
k Betlému potkáme anděly a pastýře, kteří nám ukáží správnou
cestu. U Betléma pak společně v kruhu kolem Marie s Josefa
zazpíváme koledy na oslavu narození Ježíše. Před naším
návratem se rozloučíme se svatou rodinou a zamíříme zpět
k sídlu Českého západu, kde na děti čiká rozzářený vánoční
stromek s nadílkou," doplňuje Eva Haunerová. Putování se každoročně účastní například bratři trapisté z nedalekého kláštera
v Novém Dvoře, pan Milan Pospíšil, tajemník Rady vlády pro
národnostní menšiny, a další milí hosté.
"Velice děkujeme všem našim příznivcům, dobrovolníkům,
dárcům, partnerům a spolupracovníkům za podporu v
letošním roce a všem lidem dobré vůle přejeme klidné
vánoční svátky a vše dobré do nového roku. Těšíme se, že se
s mnohými potkáme právě na putování k živému Betlému,"
uzavírá Eva Haunerová.
Putování k živému Betlému se uskuteční v rámci projektu
Můžeme i tančit, který je financován Nadací rozvoje občanské
společnosti ze sbírkového projektu Pomozme dětem!

jiné i složení slibu nového opata a převzetí znaků opatského
úřadu, tedy berle a prstenu. Ceremoniálu benedikce předchází volba opata. Při volbě opata musí být dosaženo shody.
Pokud není volba úspěšná, koná se po určitém čase volba
nová. J.M.P. Filip Lobkowicz O. Praem byl zvolen v pořadí 53.
opatem tepelské kanonie premonstrátů 8. října 2011. Narodil
se 8. dubna 1954 v Plzni, kněžské svěcení přijal 13. ledna
1990 v Praze. P. Filip Zdeněk Lobkowicz O. Praem doposud
působil jako farář v Mariánských Lázních a působil rovněž jako
okrskový vikář chebského vikariátu.
Téměř tisícovka věřících a příznivců tepelského kláštera
zaplnilo trojlodí kostela. Opatské benedikce byli přítomni
farníci i další občané z Toužimi. Ceremoniálu benedikce bylo
přítomno mnoho představitelů řádů, kongregací a církví.
Spolek ostrostřelců z Německa držel čestnou stráž.
J.H.

Přátelé Toužimi se sejdou v sobotu
7. ledna 2012
V malém sále historické radnice čp. 35, na nám. Jiřího
z Poděbrad, se od 15.00 hodin uskuteční setkání všech
přátel našeho města a regionu, zájemců o minulost, památky,
přírodu i současnost, setkání lokálních patriotů. Cílem
setkání je vytvoření určité základny pro činnost v oblastech
společného zájmu, a již neformální, či formální v podobě
spolku. Vítáni jsou zájemci všech věkových skupin, aktivní
lidé, ale i ti, kteří jen chtějí poznat své bydliště.
JS
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otního prostředí. V případě, kdy nehrozí nebezpečí z prodlení,
sepište trestní oznámení písemně a zašlete jej na Okresní
státní zastupitelství.

PRO PŘÍRODU

Otrávené návnady

4. Informujte ČSO!
Neprodleně informujte Českou společnost ornitologickou
(ČSO), prostřednictvím formuláře (http://www.karbofuran.cz)
nebo na čísle 773 380 285.

Stovky ptáků hynou ročně krutou smrtí. Až 10 orlů mořských
je u nás ročně otráveno. Mezi dalšími oběmi jsou orli skalní,
luňáci červení i hnědí, sokoli stěhovaví, káně rousné i lesní,
straky, vrány, krkavci, ale i domácí psi a kočky.
Viníkem je lidská bezohlednost ... A KARBOFURAN
Přestože je pokládání otrávených návnad v přírodě zakázáno
více než 50 let, v poslední době se stalo módním prostředkem v boji se "škodnou". Nejčastěji zneužívaný bývá zakázaný
insekticid FURADAN, jehož účinnou látkou je karbofuran.
Několik kapek tohoto jedu dokáže spolehlivě usmrtit prakticky
cokoli živého. Zřejmě proto se v české krajině objevují návnady napuštěné karbofuranem, pomocí nichž se "manažeři
přírody" zbavují lišek, kun nebo vyder. A nechtěně se otráví
i dravci nebo pes na procházce.
Pokládání otrávených návnad, které může být nebezpečné
i pro člověka, lze považovat hned za několik trestných činů.
Přesto státní orgány, a zejména Policie ČR, doposud
neusvědčily žádného z travičů. K odhalení a potrestání
pachatelů by měla přispět i tato stránka.

5.
Zveřejněte!
Po dohodě s vyšetřujícím orgánem (policie, ČIŽP) je vhodné o
nálezu prokázaných otrav informovat redaktory místního tisku,
rozhlasu a televize.
POKUD SI NEJSTE JISTI, JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT, RÁDI
VÁM PORADÍME NA ČÍSLE 773 380 285.
Děkujeme, že nejste lhostejní!

Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové
sdružení profesionálů i amatérů, zabývajících se výzkumem a
ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků
přírody.
• ČSO realizuje vlastní i mezinárodní projekty výzkumu a
ochrany ptáků a jejich prostředí
• ČSO popularizuje a propaguje ochranu ptáků.
• ČSO organizuje kampaně na ochranu ptactva.
• Propojením vyzkumu a ochrany se ČSO snaží o naplnění
starého, dnes již poněkud pozapomenutého, ochranářského
hesla Poznej a chraň.
• ČSO působí na území České republiky, kterou zastupuje v
mezinárodní organizaci BirdLife International.
• ČSO je členem Oborové platformy ekologických nevládních
organizací.

Hlášení nálezu
V případě nálezu podezřelé návnady nebo uhynulých zvířat:
1. Na nic nesahejte!
Nedotýkejte se návnady ani mrtvých zvířat, zabraňte v přístupu dětem a domácím zvířatům. Nepoško te stopy na místě
nálezu (s ničím nehýbejte, nešlapte zbytečně okolo).
2. Zdokumentujte!
Je-li to možné, vše vyfote, nafilmujte nebo alespoň
nakreslete - detaily i celkovou situaci.
3. Volejte 158!
Nález ohlaste Policii ČR na čísle 158, trvejte na výjezdu policie na místo. K odebrání návnady a mrtvých zvířat by měla
policie přivolat Krajskou veterinární správu, ta zajistí i případný laboratorní rozbor. Volat Krajskou veterinární správu
můžete případně i přímo.
Při telefonickém hovoru na linku 158 je potřeba stručně popsat:
• kdo volá
• co oznamuje (trestný čin spočívající v položení otrávené návnady a otrávení ohrožených druhů zvířat)
• kde k trestnému činu došlo (přesný popis místa, případně
kde na policisty počkáte)
• nutnost přivolat Krajskou veterinární správu k odebrání
zvířat a zajištění laboratorního rozboru
Podle okolností je možno kontaktovat i příslušnou správu
chráněné krajinné oblasti, odbor životního prostředí krajského
úřadu (nebo jiný orgán ochrany přírody) a Českou inspekci živ-

BirdLife International, založený v roce 1922 pod názvem
Mezinárodní rada pro ochranu ptáků (International Council for
Bird Preservation, ICBP) , je celosvětové sdružení národních
organizací na ochranu ptáků a přírody.
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U OKOLÍ

Mikulášská besídka v Třebouni

Skupina ČEZ podpořila
pracovně-tréninkové dílny
Českého západu

Rok 2011 jsme úspěšně zakončili mikulášskou besídkou.
Zúčastnily se třebouňské děti i děti z blízkého okolí.Vytvářely
si s pomocí rodičů čertíky, které si mohly odnést domů,
přivolávaly čerta s mikulášem a andělem, kteří jim rozdávali
nadílku. Společně také ozdobily vánoční stromeček. Tím děkujeme sponzorům za příspěvky, bez kterých bychom nemohli
uspořádat tak zajímavou akci. Také děkujeme třebouňským
hasičům za klub č.5, kde přádáme naše akce.

Nezisková organizace Český západ, která ve Veleslavínově
ulici v Plzni provozuje dobročinný obchod BUŤI, včera převzala
z rukou zástupců plzeňské pobočky Skupiny ČEZ šek na
60 000 Kč. Tyto peníze shromáždili společně zaměstnanci
Skupiny ČEZ a Nadace ČEZ v rámci projektu Plníme přání.
Darované peníze jsou určeny na zateplení a vybavení objektu
v Dobré Vodě u Toužimi, kde Český západ provozuje vlastní
textilní a keramickou dílnu. V té pracují v rámci pracovně
tréninkového programu romské ženy, které zde šijí například
nákupní tašky a kuchyňské zástěry a tvoří originální keramiku.

Osadní výbor Třebouň

"Projekt Plníme přání je již pátým rokem společným charitativním projektem Skupiny ČEZ, jejích zaměstnanců a Nadace
ČEZ. Jeho cílem je finančně podpořit neziskové organizace
a chráněné dílny," představuje projekt Michaela Jirovcová,
mluvčí Skupiny ČEZ pro západní Čechy. "Naši zaměstnanci
mají příležitost přispět na některou z 30 neziskových organizací z celé České republiky a Nadace ČEZ vybranou částku
ještě doplní vlastním příspěvkem. Do konce letošního roku
bude mezi 30 organizací z celé České republiky rozděleno
téměř milion korun. V západních Čechách získali příspěvek na
své dílny neziskové organizace Český západ, Ledovec a výrobní družstvo Obzor," shrnuje Michaela Jirovcová výsledky
letošního ročníku.

Adventní setkání v Nežichově
Zdobení vánočního stromku a nedělní setkání se stalo tradicí
v Nežichově. Letos se již čtvrtým rokem pravidelně setkávají
místní obyvatelé u společně ozdobeného vánočního stromku
na návsi. Každou adventní neděli se najde chvíle času na
společné zazpívání koled, ochutnání upečeného cukroví i
vánočního punče.

"Textilní dílna Českého západu má charakter chráněné dílny,
zaměstnává sociálně znevýhodněné ženy z Dobré Vody a okolí
na Karlovarsku. Při ruční výrobě využíváme hlavně přírodní
materiály. Na průmyslových strojích šijeme nákupní tašky,
kuchyňské zástěry a chňapky, kapsáře, pytlíky na pečivo
a bylinky, jsme schopni přijímat i velké zakázky. V keramické
dílně se zas vyrábějí misky a mísy, svícny či ozdoby," vyjmenovává sortiment dílen Kamila Součková. "Peněžního daru od
Skupiny ČEZ si velice vážíme. Pomůže nám financovat
zateplení dílen a opravu podlah," doplňuje Kamila Součková.
Nadace ČEZ v minulosti již Českému západu přispěla na
vybavení Odpoledního klubu v Toužimi a na zřízení dobročinného obchodu BUŤI v Plzni.
Mgr. Kamila Součková - koordinátorka zaměstnávání
a vedoucí dílen
tel.: 602 663 502, email: dilny@cesky-zapad.cz
Mgr. Eva Haunerová - tisková mluvčí, Český západ o.s.
tel.: 602 663 513, 603 772 309,
e-mail: eva.haunerova@cesky-zapad.cz
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Hvězdou Cheb se rozešli na domácím pažitu bez gólů 0:0.
Poslední zápas odehráli v Ostrově, tady podlehli 10:0, ale
jelikož odmítli nastoupit do druhého poločasu, výsledek byl
kontumován.
Neodpustíme si poznámku k našim dorostencům. Fotbalistu
nezdobí pouze vstřelené góly do soupeřovy branky, ale hlavně
sportovní chování. A to jim často bohužel chybí.
Popřejme našim dorostencům do jarní části soutěže hodně sil
a přesnou mušku. Věříme, že v nadcházející sezóně zabojují
a povyskočí v tabulce směrem vzhůru.

SPORT

BÉČKO SK TOUŽIM
NA KRÁSNÉM ŠESTÉM MÍSTĚ
Za své výkony v okresním přeboru se toužimské béčko
nemusí vůbec stydět. Ze čtrnácti mužstev skončilo na pěkné
šesté příčce s konečným výsledkem 31:25 a s 23 body.
Jejich domácí klání shlédlo nejvíce příznivců v okrese a to
497. Venku se na béčko přišlo podívat 245 diváků.
Ohlédněme se a zrekapitulujme skončenou sezónu. 1. kolo
přineslo výhru na domácí půdě s Pilou 1:0, další výhra byla ve
Vojkovicích 2:1. Poté přišla další domácí výhra s Merklínem
5:1. Dále dvě remízy 1:1 v Kolové a druhá doma 2:2
s Bacardi. V šestém kole přišla první prohra v Perninku 2:3.
Bohužel i další kolo před domácím publikem skončilo prohrou
s Abertamy 2:5. A aby toho nebylo málo, v Nejdku vysoká
porážka 1:8. Hned v nadcházejícím kole brali doma tři body
výhrou nad Bochovem 1:0. A v Březové těsně prohráli 1:2.
V jedenáctém kole si před domácím publikem spravili chu
a rozstříleli Kyselku vysoko 6:1. Další utkání opět doma
přehráli Nové Hamry 4:1. Se sezónou se rozloučili výhrou na
Slavii Junior Karlovy Vary 3:0 (kontumace).
Do tabulky střelců se zapsali: po pěti brankách Brožíček Petr
a Drabík David, čtyři přidal Borek Jakub. Dvakrát se trefila
hned pětice hráčů: Chaloupek Petr, Krejčí Karel, Paluch Jan,
Šmoranc Josef a Štádler Jiří. Po jedné brance přidali Nekola
Bohumil, Pokorný Zdeněk, Weilguny Miroslav a Bureš Jan.
Věříme, že i v nadcházející sezóně budou bojovat a šplhat do
horních řad tabulky. I oni děkují svým fanouškům za jejich
přízeň a podporu.

ORNITOLOGIE

HNÍZDĚNÍ ČÁPA BÍLÉHO
V ROCE 2011
V letošním roce se vrátil čáp na hnízdo již 12.3.2011. Druhý
čáp přiletěl na hnízdiště až 23.4.2011. Zpočátku jsem se
domníval, že na hnízdě zůstane jen jeden čáp. V minulém roce
druhý čáp (samice) zahnízdila již 6.4.2010, tedy oproti
letošnímu roku o 17 dní dříve. Mohlo se tedy stát, že čápice
z místa zimního pobytu odletěla zpět později, anebo se vyskytly jiné potíže, únava, nedostatek vhodné potravy při jedné
přestávce, kdy čápi odpočívají a hledají vhodnou potravu, aby
tak načerpali další sílu pokračovat v letu a v návratu na
hnízdiště.
Po úspěšném pojímání čápice snesla 4 vejce, z nichž se narodila 3 čapí mlá ata, která byla 21.6.2011 okroužkována.
Jedno vejce bylo čisté, pravděpodobně neoplodněné, nikoli
zastydlé, tak jak neznámý autur uváděl v článku v 6. měsíci
t.r. Rovněž tak čápi neodlétají zpět na zimoviště již v červenci, ale až koncem srpna a začátkem září.
Staří čápi z našeho hnízdiště odletěli kolem 15. srpna 2011
a mladí čápi 19. srpna 2011. Jedno z mlá at se vracelo
z průletů ještě zpět na hnízdiště, pravděpodobně nebylo natolik připravené k odletu, aby zvládlo tak dalekou cestu na
zimoviště v Africe. Toto mládě pak odletělo koncem měsíce
srpna.
Je známo, že čápi z jednoho hnízda neodletí ihned do
zimoviště, ale soustře ují se v seskupeních až 40 jedinců,
a pak společně odlétají. V roce 2010 byli seskupeni u rybníka Betlém u Teplé, v roce 2009 u rybníka u Branišova a i v
jiných lokalitách.
Hodnotíme li hnízdění našich čápů u nás, musíme konstatovat, že hnízdění v roce 2011 bylo úspěšné, bez problémů
a celá čapí rodinka odletěla na zimoviště. Přejeme jim
úspěšný let a budeme se na jaře opět těšit na jejich návrat.
Jaroslav Řehák
člen ornitologie

Dorost SK Toužim bohužel
na předposledním místě
Toužimským dorostencům se vůbec nedaří. I oni si ale
zaslouží rekapitulaci podzimní sezóny a určitě povzbuzení do
sezóny jarní. Dorostenci odehráli v krajské soutěži celkem 12
utkání. Získali 4 body při skóre 10:52 a skončili tak na
dvanáctém místě.
Do soupeřovy branky se trefili: třikrát Diviš Vladimír, dvakrát
Malec Marek a Radovič Petr. Po jedné přidali Horváth Josef,
Poláček Jan a Tůma Tomáš.
A tady máme rekapitulaci odehraných zápasů: 1. kolo domácí
prohra s FC Cheb 1:6, ve druhém v Horním Slavkově prohra
0:3, třetí domácí s Loko Karlovy Vary 2:7 a ve čtvrtém přišla
výhra na hřišti soupeře 3:0 v Teplé. Další prohra přišla
v pátem kole doma s Kynšperkem 0:4 a nešastná sedmička v Aši, kdy toužimáci podlehli 1:7. S Nejdkem se v domácím
zápase také nedařilo 0:3. Ve Františkových Lázních dostali
čtyři góly a žádný nevstřelili. Doma s Mariánkama další prohra
1:5. Další domácí utkání těsně podlehli Chodovu 2:3 a s
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Toužimská přípravka
na třetí příčce v tabulce

SPORT

TOUŽIMSKÉ ÁČKO NA ŠPIČCE
KRAJSKÉHO PŘEBORU

Nejmladšími fotbalisty SK Toužim je přípravka, která hraje
okresní karlovarský přebor.Do soutěže jsou přihlášeny čtyři
týmy a naši nejmenší zatím vybojovali krásné třetí místo.
Sehráli celkem čtyři kola turnaje.
V prvním kole odehráli zápas s Dalovicemi, kterým podlehli
1:4, se Sedlecem byla prohra 0:11 a se Sedlecem D si
poradili 2:1. V druhém kole se polepšili a od Sedlece už
dostali pouze pět gólů, od Dalovic jeden a se Sedlecem D
opět bodovali a to 3:0. V třetím kole přišla remízka
s Dalovicemi 2:2, bohužel Sedlec zabodoval vysoko a prohra
byla 0:13 a přišel Sedlec D a sním výhra 2:1. Poslední čtvrté
kolo Toužim podlehla Sedleci 0:5, remízovala s Dalovicemi
0:0 a smírně se rozešla se Sedlecem D 1:1.
Sestava: hráči v poli - Martin Hosnedl, Ondřej Kott, Václav
Šamberger, Daniel Grulich, Vojtěch Přenosil, Martin Lím, Matěj
Nepraš, Vojtěch Flender, František Šašek, Radek Ertl, Milan Ertl,
Jakub Hošek, Karel Surma, Jan Habart a gólman Dušan Hošek.
Naši nejmenší statečně bojují a i při vyšší prohře hrají naplno
až do konce. Jejich výsledky se kolo od kola zlepšují a na jaře
nás určitě překvapí. Děkujeme všem malým bojovníkům za to,
jak hájí barvy SK Toužim. Poděkování patří též rodičům, kteří
své děti doprovází na turnajích a povzbuzují je v jejich bojích.

V podzimní části krajské soutěže odehráli muži SK Toužim
celkem 15 utkání. Získali 35 bodů při konečném skóre
49:21. Dostali se tak na první příčku v tabulce, kde přezimují do jarních bojů. Jejich zápasy shlédlo na domácí půdě 1630
a venku 650 fanoušků.
Proto i ve statistice domácí
návštěvnosti Toužim kraluje.
Připomeňme si tedy postupně všechny výsledky. V 1. kole si
toužimáci poradili na hřišti Františkových Lázní 3:0. Ve
druhém smetli doma Žlutice 4:0, aby i ve třetím kole zvítězili
na půdě Vintířova 5:3. V kole čtvrtém přibrzdila naše hráče
Chyše, které jsme podlehli před domácím publikem 2:3.
Následovaly výhry v Chebu 3:1 a doma s Chodovem 2:1. Poté
remíza v Ostrově 2:2 a domácí těsné vítězství s Horním
Slavkovem 3:2. V devátém kole utrpěla Toužim porážku v
Mariánských Lázních 2:5. V desátém šastná výhra s Citicemi
1:0, smolná remíza se Starou Rolí 2:2 a krásné, vybojované
vítězství v Novém Sedle 4:1. Hráče Bukovan toužimáci na
svém stadiónu vyprášili 7:0. Za týden svůj výkon zopakovali a
stejným výsledkem vyhráli v Dolním Rychnově. V posledním
15. kole porazili doma Královské Poříčí 2:1. Toto utkání bylo
předehráno již 28. 9. 2011.
pokračování na str. 15

TJ SOKOL - AEROBIK
Stejně jako už v minulých letech se ze začátkem školního roku
rozběhly lekce aerobiku. Všichni, kteří mají rádi pohyb a
nechtějí zahálet, jsou mezi námi vítáni. Cvičíme každé pondělí
od 20.00 - 21.30 hod. a ve čtvrtek od 18.30 - 20.00 hod. ve
sportovní haleš na hřišti. Každá cvičební lekce se skládá ze
dvou částí. Jedna část dynamičtější, věnovaná aerobiku a po
ní následuje část posilovací. Takže nejenže protáhneme svá
tělíčka, podpoříme oběhový systém, ale též posílíme a
zpevníme své svalové partie. Aproto, kdo má chu, neváhejte
a přidejte se k nám.
Letos jsme opět mysleli i na naše ratolesti a i pro ně jsou
připraveny sportovní lekce. Pro předškoláky a žáky 1.- 2. tříd
sportovní hry spojené s aerobikem a pro starší od 3. tříd lekce
aerobiku. Malí sportovci se scházejí každé úterý ve sportovní
hale, mladší od 17.00 - 17.45 a ti starší od 17.45 - 18.30.
Rádi přivítáme další sportovečky.
Nashledanou se těší Vla ka Moravcová a Lenka Strolená.

TJ Sokol oddíl basketbalu
Družstvo žákyň U 15 - v současné době hraje žákovskou ligu skupinu A. V této skupině je 8 družstev a první 4 družstva po základní skupině postoupí do žákovské extraligy. Naše děvčata jsou v současné době ve skupině na 2.místě a tedy postupují do
extraligy. Zatím družstvo prohrálo pouze s lídrem soutěže Slovankou Praha. Mezi střelecky nejlepší patří také naše hráčka Hana
Gašicová. Děvčata trenují 4x týdně velmi odpovědně a proto výsledky jsou tak dobré. Z tohoto postupu vyplývá, že budou hrát
s družstvy i z Moravy, budou tedy zajíždět třeba až do Ostravy nebo Brna a bude to pro ně namáhavé časově i fyzicky a samozřejmě i finančně. Tuto soutěž by oddíl nemohl zajistit bez podpory některých sponzorů a hlavně města Toužimi.
14

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXI. číslo 10/2011

TOUŽIMSKÉ ÁČKO NA ŠPIČCE
KRAJSKÉHO PŘEBORU

SPORT

pokračování ze str. 14
Nejvíce branek v síti soupeře zaznamenal Jiří Mikula a to 13.
Následující Josefové Hudec a Kliment, kteří se trefili každý
sedmkrát. O gól méně si připsal David Drabík, čtyři kousky má
na svědomí Jakub Borek a tři Marek Baláž. Dvě branky vstřelili
Karel Čermák a Jaroslav Hejkal. Po jedné přidali Jan Bureš
a Petr Tichý. Zbylé tři si dali hráči soupeře sami.
Závěrem je třeba všem hráčům a realizačnímu týmu poděkovat
za krásný konečný podzimní výsledek. Do dalších bojů jim
popřát, aby jarní sezóna byla stejně tak úspěšná jako ta podzimní. Poděkování dále patří vedení SK Toužim, pořadatelům
a Ivetě Kuncové, která se stará o naše dresy. Potlesk náleží
našim fanouškům a to alespoň takový, jaký od nich slyšíme my
hráči při našich utkáních. Fotbal přeci hrajeme nejen pro vlastní potěšení, radost z výsledků, ale také pro ně.
Na závěr se nabízejí dvě otázky: Budou toužimáci na konci jarní
soutěže opět na špičce ledovce? Bude se v Toužimi opět kopat
divize? Na odpově si budeme muset ještě chvíli počkat...

Žáci SK Toužim přezimují
na první příčce
Když se ve Sportovním klubu Toužim na podzim přihlašovala
okresní soutěž žáků byly velké obavy, zda vůbec budeme
schopni ji početně obsadit. Velký počet žáků fotbalistů odešel
na hostování do Karlových Varů a Útviny. Nakonec byly dohodnuté střídavé starty těchto hráčů, kteří dle možností nastoupili
a pomohli i SK Toužim. Byly víkendy, kdy tito hráči odehráli
i dva zápasy za oba fotbalové kluby. Patří jim touto cestou
velký dík. Moc nám pomohli a i oni mají velký podíl na krásném
konečném výsledku. Získali jsme maximální možný počet bodů
a to 24.
Zde jsou jména všech, kteří hájili a reprezentovali barvy SK
Toužim: Adamický Tomáš, Bartoš Milan, Burda Filip, Čech
Jakub, Ďurinský Daniel, Fojtík David, Hykš Daniel, Kalina Jan,
Kandalík Jakub, Moravec Tomáš, Nováček Vojta, Osvald
Marek, Polák Rudolf, Poláček Jan, Prchal Jaroslav, Staněk
Patrik, Straka Matěj, Šimek Dominik, Špecián Karel, Šulc
Lukáš a brankář Vitner Ondra.
První zápas s SK Kyselka/Vojkovice jsme vyhráli 11:0, druhý
s Jáchymovem 11:2, třetí s Baníkem Pila 13:3, čtvrtý se
Slavojem Bečov/Sokol Bochov 15:0, pátý s EP Merklín 30:0,
šestý s FK Nejdek 7:0, sedmý s FK Ajax Kolová/Loko K.Vary
5:1 a poslední s Perninkem 6:2. Konečné skóre 98 vstřelených branek proti 8 inkasovaným. Mezi střelce ze zapsali:
32x Adamický T., 16x Kalina J., 12x Ďurinský D., 9x Prchal J.,
9x Poláček J., 7x Šimek D., 3x Bartoš M., 2x Osvald M., 2x
Šulc L., 2x Kandalík J., a po jedné Hykš D., Moravec T.
a Staněk P. Při rekapitulaci nesmíme opomenout poděkovat
našim skvělým sponzorům, díky kterým jsme mohli dětem
zakoupit nové sportovní dresy s dlouhým rukávem, šusákové
bundy a fotbalové míče. Moc děkujeme panu Petru Ajšmanovi
IDS Toužim, vedení SK Toužim, p. Ladislavu Pastorkovi a
p. Evě Adamické a manželům Pastorkovým. Vedení SK Toužim
děkujeme vedle velké finanční podpory též za spolupráci
a zájem o naše malé fotbalisty. Divákům, kteří zavítali na naše
zápasy, patří dík za super fanoušskou atmosféru, kterou
našim bojovníkům připravili. Určitě nebyli zklamáni a věříme,
že nás opět na jaře přijdou podpořit a jejich řady se možná
i rozšíří. Vy nám fandíte a my pro vás střílíme góly!!!
A závěrem určitě velikánská gratulace a poděkování samotným
hráčům. Kluci hrají pohledný fotbal. Zdobí je vedle rekordních
98 vstřelených branek v osmi utkáních i příkladné sportovní
chování jak na hřišti, tak k soupeřům. I když jsou v mužstvu
věkové rozdíly, starší se nad mladšími nepovyšují, pomáhají si
a podporují jeden druhého. Jsou super parta, která táhne za
jeden provaz a šlape jako dobře seřízené hodinky. Fotbal je
baví a dokazují to i početně obsazované tréninky.
Do nadcházející sezóny chci popřát všem svým svěřencům
sportovní štěstíčko, přesnou střelu a zdravíčko. Věřím, že i na
jaře budeme bojovat, obhájíme své prvenství a budeme si
dobře rozumět, tak jako doposud.
Zdeněk Šimek trenér
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