Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XIX. číslo 6/2009* cena 3,- Kč

Před námi je první zima, kdy příslušnou novelou zákona o pozemních komunikacích byla
povinnost úklidu chodníku, zejména odstraňování sněhu a náledí v zimním období (na jaře
pak odklízení pozůstatků zimy - např. štěrku nebo písku, na podzim třeba mokrého listí)
přenesena z vlastníků přilehlých nemovitostí přímo na vlastníky chodníků, jimiţ jsou zpravidla
obce.
Nicméně novela obcím neukládá, aby předmětné chodníky uklízely. V kritických případech
obce mohou jakýkoliv svůj chodník označit tabulkou "Tento chodník se v zimě neudrţuje".
Majitel domu však jistě nebude v zimě od rána čekat, aţ odpoledne dorazí vytíţené technické
sluţby obce, aby odklidily sníh, a on pak mohl vyjet z garáţe. Vezme hrablo a shrne chodník
sám. Stejně i prodavač uklidí přilehlý chodník jen proto, aby mu zákazníci nenanosili do
obchodu bláto. Majitelé firem si uţ z prestiţních důvodů nenechají nepořádek před svým
sídlem. Změna právní úpravy nikomu nezakazuje, aby si udělal pořádek před svým prahem.
Úklid chodníku uţ ale nebude právní povinností vlastníků k chodníku přilehlých nemovitostí.
Váţení spoluobčané, čistota, včetně udrţování schůdnosti obecních chodníků a zdraví
v podobě přecházet zimním úrazům je v zájmu nás všech, proto tento fakt mějte na paměti.
MÚ Touţim – OŢP K. Michalová

INFORMACE – SMS ZPRÁVY
Chcete-li být průběţně informováni o vypínání elektřiny, akcích konaných
ve městě, atd., nahlaste si číslo Vašeho mobilního telefonu na Městském
úřadě 353300711 – případně pouţijte postup registrace uvedený na
www.touzim.cz.
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi několik poznámek k akcím, které město v letošním roce dokončilo, nebo
rozpracovalo a to z toho důvodu, že se po Toužimi šíří nepravdivé řeči a zbytečně roztrpčují
jak nám, kteří v tom pracujeme, tak i dalším rozumným a chápajícím lidem, život.
Všem je nám jasné, že větší akce nelze dělat bez dotačních titulů. Zpracování žádosti o
dotaci není jednoduchá záležitost. Je nutné zpracovat v prvé řadě na celou záležitost
projektovou dokumentaci. Pak je nutné najít v tom velkém množství dotačních titulů ten
pravý a vypracovat tak zvaný „Benefit“. Pokud se týká staveb, tak musíte mít územní
rozhodnutí, stavební povolení, atd. S tím co je okolo dotací vše nutné udělat Vás nechci
unavovat. A nyní k samotným dotacím.
Zastupitelstvo města koncem roku 2008 schválilo „Strategický plán města“, kde se řeší
akce, které je třeba ve městě a přilehlých obcích udělat. K tomuto plánu, který byl na úřední
desce skoro celý rok, došlo od obyvatel velmi málo připomínek. Z něj se pak vybralo několik
akcí, které nás tíží a rozhodli jsme provést opravy.
V prvé řadě jde o dotační titul na regeneraci náměstí, to pro nás byla priorita. Máme
zpracovaný projekt a žádost o dotaci jsme mohli podat již v lednu 2008, ale průtahy a
neschválené závazné stanovisko Magistrátu Karlovy Vary nám neumožnilo žádost podat. Svůj
podíl na tomto stanovisku má i Občanské sdružení „Pod střechou“, kde je předsedou
zastupitel p. Schierl. Proto jsme se museli odvolávat na Krajský úřad a bylo nám vyhověno.
Veškeré záležitosti jsme dotáhli ke zdárnému konci v lednu letošního roku a podali jsme
velmi dobře zpracovanou žádost o dotaci. Bohužel jsme neuspěli. Pokud bude ROPEM letos,
nebo začátkem příštího roku vyhlášena další dotace budeme žádost opakovat.
Do stejného dotačního titulu jsme podali žádost na:
a) vybudování umělé trávy v areálu hřiště
b) výměnu podlahy ve sportovní hale včetně nového zateplení
c) vybudování nového povrchu stávajícího travnatého hřiště včetně zavlažování,
ani zde jsme neuspěli a dotace nám nebyla přidělena.
Mimo těchto dvou dotací jsme podávali (již podruhé) dotaci na úpravu veřejných
prostranství v Toužimi a to:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

parkovací plochy Sídliště I. – podélná stání čp. 455-463
parkovací plochy Sídliště II. – vsunutá stání do parku
parkovací plochy Sídliště III. – stání před čp. 448, 444, 442
parkovací plochy Plzeňská – za dětským hřištěm
úprava chodníků, cesty a parkoviště u sokolovny
úprava stávajícího parku na sídlišti.
Na tyto akce jsme obdrželi dotaci ve výši 7.640 tis. Kč
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Byla vyhlášena výběrová řízení na provedení, takže úpravy ploch bude dělat firma
EUROVIA a úpravu parku firma ARBO Všeruby.
Na parku se začalo pracovat (viz. foto) a bylo zatím provedeno stržení stávající
plochy, vymezení nových chodníků a kácení stromů. Nikdo nemusí mít starosti, že se kácí
stromy, neboť zde bude vysazeno mnoho keřů a o 20 stromů více než byl původní stav.
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V letošním roce jsme provedli opravu cest (viz. foto). Obdržená dotace přes MAS
Vladař ve výši 1.500 tis. Kč byla profinancována na:
1) část cesty ke Karasáku která patří městu. Pokračování k rybníku na „Soutoku“, je v
majetku Lesů České republiky
2) cesta v Karlovarské ulici za benzinkou
3) pokračovali jsme opravou části silnice na Krásný Hrad
4) oprava cesty před panelákem v Dobré Vodě
5) nová zastávka v Kosmové (původní zastávka z roku 1993 byla v dezolátním stavu)

Dále jsme přes MAS Vladař (Sdružení obcí Doupovské
hory) dostali dotaci na restaurování morového sloupu na
náměstí a začíná se tam pracovat. Zřejmě se tyto akce
všechny dokončí v příštím roce, neboť nám přestane přát
počasí. Jen na vysvětlení. Toto jsou prostředky z Programu
rozvoje venkova a finance uvolňuje Státní zemědělský
intervenční fond v Ústí nad Labem V měsíci říjnu jsme ještě
podali žádost na opravu cesty ke kapličce v Lachovicích a
na výměnu oken budovy ve sportovním areálu.
Vážení,
ten kdo pravidelně čte „Toužimské noviny“ má určitě dosti informací o dění ve městě
a nemusí pouštět mezi občany nepravdivé informace. I přes to Vás znovu vyzývám, abyste
pokud Vám není něco jasné, přišli a určitě každému podáme informace.
Antonín Vrána – starosta města
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Vzpomínka na školní rok 2008-2009
Pod tímto názvem najdete v těchto dnech v našem městě POZVÁNKU NA VÝSTAVU.
Na co se vzpomíná? A proč vzpomínat?
Odloţit něco, co vytvořily společně, bez ohledu na věk, zkušenosti a schopnosti „Naše děti“, by byla
určitě škoda.
Na konci škol.roku 2008-2009 proběhl na ZŠ Touţim „Projektový den“. A tak vzniká naše výstava.
Vystavené projekty jsou výsledkem nového způsobu výuky, která vede ţáky k zodpovědnosti, umění
spolupráce, vyjádřit svůj názor a zároveň respektovat názor ostatních…
INFOCENTRUM města Touţim se stává místem, kde si můţete práce prohlédnout, společně s dětmi
popovídat a zavzpomínat…
Těšíme se na Vaši návštěvu
Ţáci a učitelé ZŠ Touţim

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Jaroslavu Kavinovi, firma Ekologické stavby se sídlem v Touţimi,
který na základě naší objednávky přivezl větší mnoţství (cca 1 nákladní auto Tatra) drobného kamene na terénní
úpravy na zahradu u Domu s pečovatelskou sluţbou v Touţimi, Malé náměstí 468.
Pan Kavina odmítl finanční plnění od Města Touţim za dodávku a dopravu uvedeného materiálu. Mockrát mu
za tento dar, který zpříjemní chvilky posezení našich starších spoluobčanů, d ě k u j e m e !!!
Za nájemníky a pracovníky DPS č.p. 468
vedoucí DPS Touţim

Prodej vstupenek v Infocentru Toužim
Infocentrum Touţim připravuje prodej vstupenek v síti Ticketportal bliţší informace:
www. tickertportal.cz nebo na stránkách města Touţim www.touzim.cz
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Slavný obraz po staletích opět v Toužimi
4. července zaţila Touţim významný okamţik,
kdyţ se sem na jednu noc vrátil kdysi velmi
slavný obraz Panny Marie Pomocné ze Skoků,
známé ještě dnes po celých Čechách jako
„panenka skákavá“. Obraz namaloval v roce
1717 zdejší malíř a touţimský měšťan Johann
Wolfgang Richter na zakázku sedláka Adama
Lienerta pro tehdy budovanou kapli ve
Skocích. Obraz vypodobňuje oltář v německém
Pasově se zázračným obrazem P. Marie
Pomocnice. Skocký obraz stál u zrodu velmi
známého a oblíbeného barokního mariánského
poutního místa, kam přicházelo přes 40.000
poutníků ročně. Ze Skoků, dříve zvaných téţ
Mariánské Skoky, dnes zůstaly jen zříceniny a
poutní kostel, který mimochodem stavěl
útvinský stavitel Johann Schmied, a který před
úplným zánikem v roce 2006 zachránily aktivity
několika lidí. Právě
v rámci snah
o
znovuoţivení kostela a zachování významné
kulturně historické tradice regionu vznikla i
kopie obrazu, která byla nesena z Teplé do
Skoků přes Touţim, po trase připravované
poutní Skocké stezky. Poutníci zaţili při svém
putování se zázračným obrazem řadu
pozoruhodných věcí, třeba kdyţ během prudké
bouře zůstávala nad obrazem téměř stále
20 let od sametové revoluce v Toužimi
Veřejné setkání OF po dvaceti letech
17.
listopadu
si
připomeneme
jiţ
20.
výročí
listopadových
událostí roku 1989, kdy
díky studentskému hnutí
došlo k pádu totalitního reţimu a byla
nastoupena nelehká cesta k demokratizaci
společnosti a nezbytné ekonomické změny.
Hlavní silou tzv. sametové revoluce byly
občanská fóra. To první vzniklo v Praze jiţ 19.
listopadu. Po jeho vzoru pak vznikala jednotlivá
občanská fóra (OF) v závodech, institucích a
obcích. V podmínkách Touţimi se revoluce
prosazovala jen velmi obtíţně, ke vzniku
místního OF došlo aţ 1. prosince 1989
z popudu tehdejšího římskokatolického faráře
Ing. Pátera Aleše Opatrného, na prvním
setkání do touţimského děkanství přišlo 85
občanů a 62 z nich se stalo členy OF. Za
mluvčí OF v Touţimi byli zvoleni Ing. P. A.
Opatrný, MUDr. M. Hrůza a F. Čapek. První

modrá obloha. Obraz téměř bez povšimnutí
přečkal noc v touţimském kostele, aby druhý
den pokračoval v cestě do Skoků. Více o akci i
o Skocích na webu www.skoky.eu.

Obr. Poutníci s obrazem v Touţimi u
mariánského sloupu na náměstí J. z Poděbrad
(foto J. Mrhal).

veřejné setkání OF s občany proběhlo
v místním kině 6. prosince za účasti asi 230
obyvatel, kde zazněla řada podnětů k řešení
palčivých problémů města. O tehdejší
atmosféře v Touţimi vypovídá fakt, ţe většina
písemných podnětů byla anonymních, neboť
představitelé totalitní moci v Touţimi měli stále
značný vliv a lidé se báli veřejně projevit.
20 let je doba, kdy uţ je moţno hodnotit, co se
tenkrát událo. Proto jsme se rozhodli
uspořádat veřejné vzpomínkové setkání aktérů
sametové revoluce v Touţimi a nad archivními
dokumenty zavzpomínat na tu dobu, dobu
velkých změn i zklamání, zhodnotit co se nám
povedlo a co nikoliv. Uvítáme nejen samotné
aktéry, ale také zejména mládeţ, která tuto
dobu nepamatuje.
Setkání se uskuteční v pondělí 16. listopadu
2009 od 18.00 hodin v sále KICu (vstup
dvorem staré radnice) na nám. J. z Poděbrad,
vstupné dobrovolné. Jakákoliv dokumentace
k dění kolem OF v Touţimi vítána.
Za pořadatele F. Čapek a J. Schierl
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Váţení spoluobčané,
od října 2009 je v čekárně naší ordinace (v Kostelní ulici 69, Touţim) umístěn AUTOMATICKÝ EXTERNÍ
DEFIBRILÁTOR-AED. Přístroj je určen k léčbě FIBRILACE SRDEČNÍCH KOMOR elektrickým výbojem a můţe jej
pouţít i laik. Fibrilace srdečních komor je častou komplikací AKUTNÍHO INFARKTU SRDEČNÍHO SVALU a
neléčená vede tato komplikace ke smrti do 5ti minut od počátku potíţí. Stav se projevuje BEZVĚDOMÍM, lapavým
nebo vymizelým dýcháním a vymizelou pulsací na krčních tepnách. Za určitých okolností se můţe stát, ţe
záchranná sluţba nedojede k postiţenému do 5ti minut, kdy je ještě naděje na záchranu. V takovém případě dává
časné pouţití AED postiţenému jedinou šanci na přeţití.
Přístroj je vybaven programem, který uţivatele přesně v českém jazyce navádí, jak má být pouţit. Pokud po
nalepení elektrod na hrudník postiţeného přístroj zjistí, ţe jde skutečně o fibrilaci komor, která způsobila
bezvědomí postiţeného, navede uţivatele ke spuštění výboje. Pokud přístroj zjistí jinou poruchu rytmu anebo
srdeční zástavu, navádí uţivatele jak správně oţivovat postiţeného do příjezdu záchranné sluţby (155). K přístroji
je moţno se dostat, pokud je čekárna naší ordinace otevřena a to je denně od 7.00 do 13.00 a ve středu do
16.00 a ve čtvrtek do 18.00. S podobnými přístroji je moţno se setkat i ve sportovních halách, nákupních
centrech, v letištních halách atp.
Jak oţivovat při náhle vzniklém bezvědomí:
1) Postiţený nereaguje na oslovení, je bezvládný, nedýchá-UVOLNĚTE DÝCHACÍ CESTY- pouze zakloňte
postiţenému hlavu, pokud má v ústech VIDITELNOU překáţku, vyjměte ji!
2) Volejte 155, dispečerce sdělte, kde se nacházíte, kdo a jak je postiţen.
3) Pokud se nacházíte do 5ti minut od AED, pošlete pro přístroj někoho z okolí.
4) Pokud postiţený ani po uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy nedýchá a nereaguje, začněte provádět
NEPŘÍMOU srdeční masáţ - na střed hrudní kosti, 100 x za minutu, postiţený leţí na pevné podloţce na
zádech. Dýchat s postiţeným nemusíte. Hlavně masírujte!
5) Nalepte elektrody přineseného AED na hrudník postiţeného, dále vás přístroj bude navádět sám. Pokračujte
v plnění pokynů přístroje aţ do příjezdu záchranné sluţby.
Iva Weilguny, praktická lékařka, Touţim

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.
www.janperi.cz

e-mail: info@janperi.cz
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Projekt Noc na škole!
V měsíci říjnu t. r. se konal jiţ 3.ročník projektu Noc na škole, určený ţákům 6.tříd.
Třída 6.B absolvovala celý projekt s třídní učitelkou P.Císlerovou a školní psycholoţkou
J.Škrabánkovou.
Na projektu se nám nejvíce líbila samostatná příprava veřeře a snídaně (úplně sami-bez pomoci
maminek),společné hry na poznání třídního kolektivu a taky samozřejmě naší paní učitelky třídní (hry
vymyslela a připravila J.Škrabánková) a hlavně spaní ve škole, které bylo pro nás nezapomenutelným
záţitkem.
Uţili jsme si společně spousty legrace a těšíme se na další akce. Poděkování si zaslouţí
p.uč.třídní i školní psycholoţka Jitka Škrabánková, které toto vše pro nás připravili.
ZŠ Touţim
Kačka Skalová a třída 6.B

Projekt VOLBA POVOLÁNÍ.
V letošním školním roce 2009- 2010 jsme připravili pro ţáky 9. tříd dlouhodobý projekt zaměřený
na volbu povolání a usnadnit ţákům výběr škol při jejich rozhodování - kam půjdu studovat.
Cílem projektu je podpora ţáků při výběru vhodného směru středního vzdělání, individuální
sebepoznání osobnostního typu, zájmového zaměření, tendencí a sklonů se zpětnou vazbou
vrstevnických reakcí a vyuţití poradenské činnosti pro rodiče vycházejících ţáků. Na celém projektu se
prolíná spolupráce mezi výchovným poradcem, školním psychologem a třídním učitelem.
Celý projekt zaštítilo vedení naší školy, neboť nám umoţňuje veškeré aktivity uskutečňovat v rámci
školní výuky.
Projekt se skládá z těchto částí - v průběhu měsíce října jsme navštívili poradenské centrum při ÚP
Karlovy Vary - IPS,v listopadu navštívíme přehlídku škol a odborných učilišť na akci Veletrh škol, který
se koná v LD Thermál K. Vary / akce trvá od 3. - 5. listopadu 2009/.
V průběhu měsíce listopadu navštíví ţáci závod WITTE Nejdek, který v současné době zaměstnává
nejvíce pracovníků v automobilovém odvětví v tomto regionu a spolupracuje se středními odbornými
školami. Závod WITTE poskytuje školám odborné praxe pro studenty a někteří absolvují i zahraniční
stáţe.
V rámci celého projektu vyuţívají ţáci Dnů otevřených dveří, které navštěvují společně s rodiči.
Ve škole jsou rovněţ poskytovány konzultační hodiny u výchovné poradkyně mgr. M. Píbalové, v rámci
předmětů OV a RV jsou ţáci seznamování s profesní přípravou volby povolání, s pracovním trhem,
pracovní právo, dále jsou připraveny třídní schůzky pro rodiče vycházejících ţáků atd. Ţáci obdrţeli
velké mnoţství informačních letáků, broţury s přehledným seznamem škol v Karlovarském kraji a mají
moţnost vyuţití webových stran škol v rámci výuky v počítačové učebně.
Projekt Volba povolání je časově poměrně dlouhý (1. pololetí šk. roku 2009/2010), ale přesto věříme,
ţe si naši ţáci vyberou školu podle svých představ, zájmů a schopností a ţe své přihlášky odevzdají v
únoru r. 2010 s čistým svědomím a vědomím toho, ţe pro tu správnou volbu povolání udělali
maximum.
Ke správnému rozhodnutí jim přejeme mnoho studijních úspěchů, zdravý rozum a taky štěstí, které
zde hraje svojí roli.
ZŠ Touţim - autoři projektu: J. Váňová, mgr. M. Píbalová,J. Škrabánková.

8

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XIX. číslo 6/2009* cena 3,- Kč

Svačí vaše dítě ve škole? A víte co?
První desítky škol se v České republice přihlásily k účasti na projektu Svačiny do škol.
Děti tak dostanou zdravou svačinu přímo do třídy, aniţ musí mít u sebe peníze a
rozhodně ji nezahodí do koše – samy si ji totiţ objednají na internetu, podle své chuti.
Možná patříte k rodičům, kteří vybaví svou ratolest každé ráno domácí svačinkou. Možná jste
rodičem, který dítěti místo svačiny dá „na svačinu“. Ať už patříme ke kterékoliv skupině
rodičů, často zjistíme, že domácí svačina zůstala nedotčená v aktovce, nebo že z ranní
dvacetikoruny zbyl v zadní kapse kalhot zmačkaný obal od čokoládových tyčinek. Přitom
právě na snídani a svačině závisí energetické poměry v dětském organismu během školní
výuky – a od nich se odvíjí například míra pozornosti či základy budoucího zdraví.
Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat ji zaručeně čerstvou až do školy, aniž by děti
musely mít při sobě peníze a udělat ze svačin zábavu je cílem projektu Svačiny do škol, který
v České republice právě startuje. Rodiče mohou dětem svačiny předplatit převodem na
bankovní účet, složenkou, nebo přes systém PaySec a děti si na internetu svačinu samy
vyberou a objednají, klidně na den, týden nebo i měsíc dopředu. Zdravou svačinu dostanou až
do třídy, přímo z výrobny, čerstvě připravenou.
Celý objednávkový systém je přístupný z internetové adresy www.svaciny.eu . Děti si mohou
vybírat ze sladkých i slaných svačin, salátů, jogurtů. Rodiče mohou mít jistotu, že jejich dítě
svačí – a že svačí zdravě.
Alexandr Bílek, autor projektu Svačiny do škol

PODĚKOVÁNÍ
Dne 18.9.2009 se klienti domu pečovatelské sluţby zúčastnili
výletu na zámek Chýše.
Výletem byli všichni nadšeni, zpestřil jejich všední pobyt.
Chceme touto cestou poděkovat, starostovi města p. A. Vránovi, který nám zajistil
zapůjčení hasičského auta k tomuto účelu a panu Mikulovi, ţe ve svém volném čase dělal
řidičský doprovod.
Ještě jednou děkujeme

Pečovatelky a klienti DPS

VÝZVA OBČANŮM - VEŘEJNÉ CESTY
Z rozhodnutí zastupitelstva města byla zřízena pracovní skupina pro založení evidence
veřejně přístupných cest, stezek a pěšin na území obce. Předseda je p. Schierl, členy pí
Michalová, pí. Šnoblová za MěÚ a zástupci osadních výborů. Do práce pracovní skupiny se
mohou zapojit i další občané a své podněty a připomínky k dané problematice mohou podávat
prostřednictvím Městského úřadu v Toužimi, odd. životního prostředí (pí. Michalová).
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SK TOUŢIM KOPANÁ – STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Podzimní část
Naši nejmenší fotbalisté – starší přípravka, opět bodovala. Dne 18. 10. 2009 odehráli poslední
zápasy podzimní části turnaje. Opět se umístili na prvním místě tabulky a zaslouží si velké
poděkování za jejich perfektní výkony, vysoké nasazení, bojovnost, disciplínu a vytrvalost.
Nominace starší přípravky:
Brankáři: Ondřej Vitner a Michal Trnka
Hráči do pole: Daniel Hykš, Filip Burda, Tomáš Moravec, Tomáš Kepl, Lucie
Tupějevová, Dominik Šimek, Radek Svoboda, Lída Němcová, Karel Špecián, Jakub
Čech a Václav Šamberger
Tabulka starší přípravky: (po ukončení podzimní části)
1.
Toužim
20
17
2
1
71 : 10
53
(23)
2.
Sedlec
20
11
2
7
38 : 33
35
( 8)
3.
St. Role
20
11
1
8
46 : 36
34
( 1)
4.
Nejdek
20
7
3
10
39 : 31
24
(-6)
5.
Jáchymov
20
0
0
20
5 : 89
0
(-30)
___________________________________________________________________________
Kluky na zápasy v podzimní soutěži připravovali trenéři pan Pavel Šulc a pan Jiří Hovorka.
Na víkendové zápasy toto žezlo přebíral pan Zdeněk Šimek, asistoval mu pan Radek Svoboda
a zapisovatelkou byla paní Hana Tupějevová. Za tuto práci si zaslouží poděkování od našich
malých fotbalistů, kteří se jim odvděčili parádními výsledky a příkladným sportovním
chováním. Poděkování patří též ostatním rodičům našich malých fotbalistů, kteří své děti na
zápasy vozili a fandili jim.
Nesmíme opomenout poděkovat panu Petru Šulcovi st. a pani Růženě Šulcové, kteří nás na
turnaje vypravovali a byli našimi velkými fanoušky.
Velké poděkování patří panu Antonínu Vránovi, starostovi města a ostatním fotbalistům
Old Boys (staří páni), kteří uhradili našim malým fotbalistům cestovné na podzimní část
turnaje. D ě k u j e m e !!!
Závěr podzimní části soutěže oslavila starší přípravka dokopnou, která se konala v sobotu dne
24.10.2009. Do mistrovského utkání proti hráčům starší přípravky nastoupili jejich maminky,
sestřičky a tatínkové. A výsledek? Na ten se zeptejte našich malých fotbalistů....
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ŢÁCI SK Touţim
V letošní fotbalové sezóně Krajské soutěže žáků 2009/2010 Karlovarského kraje
skončili naši žáci pod vedením trenéra M.Bartoše po podzimní části na prozatímním sedmém
místě (z osmi účastníků soutěže) a to po zisku 7 bodů za 2 výhry, 1 remízu a 7 porážek s
pasivním skóre 20:36. Nejlepšími střelci Toužimi jsou Jan Poláček se 7 a Milan Bartoš se 6
brankami v síti soupeřů.

Tréninky jsou dvakrát týdně a to na přírodním a umělém hřišti, za špatného počasí
v hale. Účast hráčů na trénincích a přípravných přátelských utkáních je hojná, ovšem na
mistrovské zápasy se někteří vůbec nedostavují. I z tohoto důvodu je vedením mužstva vítána
poctivá účast na zápasech tří hráčů z přípravky. Opakovaně jsme díky těmto minižákům
mohli nastoupit na hřiště v jedenácti. Před sezonou bylo sice zaregistrováno sedm žáků
z Bezvěrova, kde bylo jejich družstvo žáků zrušeno, ale na konec podzimní části už nechodil
hrát ani jeden. Další nové hráče (ročník 1996 a mladší) samozřejmě rádi u nás přivítáme.
Za oddíl žáků chci poděkovat firmě A.P.S.A. s.r.o. Toužim, která zakoupila nové
dresy (viz foto).
Martin Frank

Nabízím výuku anglického jazyk
V případě zájmu kontaktujte:
Christopher Lean
Tel. 721 602 696
Radka Lean
Tel. 728 863 560

cdm.lean@gmail.com
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Rozloučení s jezdeckou sezonou 2009 konaného dne 10.10 2009 - výsledky
1. SOUTĚŽ
1. David Štefanský
2. Sabina Málková
2. SOUTĚŽ 60 cm PARKUR
1. Robert Štefanský
2. Irena Husinecká
3. Tereza Hosnedlová
3. SOUTĚŽ 80 cm PARKUR
1. Kristýna Vidršperková
2. Jana Zajíčková
3. Renata Štefánská
4. CROSS
1. Kristýna Vidšperková + Robert Štefanský
2. Petra Mikešová
3. Jana Zajíčková

V sobotu 26. září 2009 se konal jiţ osmý ročník

CYKLISTICKÝCH ZÁVODŮ - DUATLON, pořádané místním sdružením ODS

(běh + jízda na kole). Jako kaţdoročně se zúčastnilo velké mnoţství malých i
větších závodníků. Sluníčko svítilo od samého rána a tak byla soutěţivá nálada o to
větší. Soutěţilo se ve 4 kategoriích, rozdělených na dívky a chlapce. I naši
nejmladší závodníci byli oceněni a byli to Nikolka Habartová a Filip Maška.

Výsledky jednotlivých kategorií:
I. Kategorie – od 5 do 9 let (3. třída)
Dívky: 1. Kristýna Černá
2. Natálie Šedová
3. Barbora Mouchová
Chlapci: 1. Jindra Nováček
2. Jan Habart
3. Filip Maška
III. kategorie – 7. – 9. třída
Dívky: 1. Kateřina Štumpová
2. Kamila Osvaldová
3. neuděleno
Chlapci: 1. Tomáš Rešl
2. Filip Strolený
3. Petr Vlček

II. Kategorie – 4. – 6. třída
Dívky: 1. Kristýna Košlerová
2. Hanka Gašicová
3. Karolína Strolená
Chlapci: 1. Milan Bartoš
2. Martin Moucha
3. Tomáš Adamický
IV. kategorie – 15 let +
1. Martin Šmíd
2. Josef Nagy
3. neuděleno

Oceněná družstva: Basketbalistek a florbalistů, za které soutěžili
Basketbalistky: H. Gašicová, E. Čapková, K. Strolená, N. Šedová
Florbalisti: K. Štumpová, F. Strolený, M. Moucha, D. Krbec
Obě muţstva získala peněţní šek v hodnotě 1 500,-- Kč.
Hlavní cenu šek v hodnotě 5 000,-- Kč na koupi nového kola vyhrál Marek Osvald.
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TĚŠÍME SE ZASE ZA ROK NA DEVÁTÉM ROČNÍKU CYKLISTICKÝCH ZÁVODŮ – DUATLONU !!!
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SOKOLOVNA TOUŢIM
Zveme Vás na vystoupení Josefa Fouska

RECITÁL – „NEMÁM ČAS LHÁT„
23. listopadu 2009 ve 20.00 hod.
Vstupné: 50,-- Kč
Předprodej v Infocentru Toužim

Připravujeme vánoční akce :
Neděle 29.11.2009 - náměstí Jiřího z Poděbrad Toužim v 16:00 hod.
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vystoupení dětí MŠ, taneční vystoupení, na závěr ohňostroj

Čtvrtek 3.12.2009 - Sokolovna Toužim v 16:00 hod.
BAMBULOVA MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Sobota 12.12.2009 - Sokolovna Toužim v 16:00 hod.

Divadelní představení pro děti: „JEŽIBABY Z BABÍNA“

Sobota 12.12.2009 - Sokolovna Toužim v 19:00 hod.
Divadelní představení pro dospělé: „DVA MUŽI V ŠACHU„
Vstupné pro dospělé na večerní představení 20,-- Kč
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