Spolek Paprsek informuje

Výroční schůze spolku

Dětský karneval v Bdeněvsi

1.3.2015 proběhla v prostorách Základní školy
v Městě Touškově výroční členská schůze spolku.
Účast byla ovlivněna současnou vysokou nemocností. Na schůzce byl mimojiné odsouhlasen
rozpočet spolku na rok 2015, výše členských
příspěvků (stále 100,- Kč/rok), složení výkonného
i revizního výboru.
Výbor spolku bude tedy i nadále pracovat
ve složení : Miroslava Bártíková, Václav Kestler,
Jaroslava Königová, Gabriela Kroupová, Ivana
Měsíčková, Dagmar Mezerová, Iva Procházková,
Milena Vnuková, Jiřina Lukešová, Petra Foltýnová,
Jarmila Štulcová.
Spolu s přítomnými hosty (zástupci hasičů
a místostarostou města p .Veselým) se diskutovalo
o plánovaných akcích, které nás v tomto roce čekají.
Doufáme, že se nám letos podaří získat pro naši práci
i nové pomocníky z řad o něco mladších rodičů
a mládeže.

Již druhým rokem se dětský karneval konal
ve společenském sále v Bdeněvsi.
Vcelku útulné prostory sálu a vstřícnost obecního úřadu v Bdeněvsi nám umožnily uskutečnit
17.ledna 2015 tradiční dětský karneval.
Odpoledne provázela reprodukovaná hudba
pana Bozděcha z Nýřan, který se bravurně vyrovnal
i s hudebními přáními návštěvníků. Děti obdržely
během několika soutěží drobné odměny.
Všechny masky se nám moc líbily, proto jsme
neodměňovali ty nejlepší.

Masopustní průvod v Městě Touškově
7.února se v našem městě opět sešla parta lidí,
kteří se snaží navázat na staré obyčeje. Toho odpoledne se u hasičské zbrojnice shromáždila skupina
masek hlavně z řad dobrovolných hasičů našeho
města. Spolek Paprsek ze svých zdrojů uhradil hudební doprovod a povoz taženými koňmi – protože
průvod bez muziky by nebyl tím správným
Masopustním průvodem.
Masopustní průvod zahájil svoji pouť u radnice a po převzetí symbolické vlády nad městem
pokračoval ve svojí cestě ulicemi.

Den dětí - Pozvánka
Srdečně vás zveme na oslavy Dne dětí, které se
uskuteční dne 6. června v areálu TJ Sokol a v mateřské školce. Program a další podrobnosti budou včas
zveřejněny na plakátech a na internetových stránkách našeho města.
Iva Procházková,
za výkonný výbor spolku Paprsek

Maškarní ples v Bdeněvsi.

Placená inzerce
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Zimní pohádka

Střípky z naší mateřinky
Country karneval
Dne 4. 2. 2015 jsme s dětmi vyrazili
autobusem za zážitky do M Klubu v Plzni –
Skvrňanech, kde pro nás byl připraven hudební
pořad „Country karneval“.
Už z názvu „Country karneval“ je jasné,
v jakém duchu se pořad nesl. Ano, ve westernovém
stylu.
Hned na začátku dostali chlapci šátky na krk –
jako skuteční kovbojové a děvčátka sukýnky.
Zkrátka nepřišly ani paní učitelky, které měly
výběr širší – dlouhé barevné sukně nebo pravý
kovbojský klobouk.
Děti si během celého programu moc neoddechly. Nejprve se učily promenádu ve dvojicích,
potom čekaly na kluky koňské dostihy a na děvčátka
taneček mezi stromky.
Mezitím ještě děti musely vyrýžovat ,,zlatou
řeku“. Tentokrát si chvilku bohatství užily i paní
učitelky, jejichž pánvičky se rychle plnily zlatem
nasbíraným dětmi.
Na závěr jsme se všichni naučili country tanec
,,Ó, Zuzano!“, který nám trošku zamotal hlavy, ale
snaha byla skutečně veliká! Po celou dobu nám
k tanci hrála opravdová živá country kapela.
Odjížděli jsme bohatší nejen o mnoho zážitků,
ale i zlatý penízek, který byl dětem odměnou za jejich snahu.
Velké poděkování patří také panu Jiřímu Rozporkovi, který nás bezpečně a zdarma dopravil
autobusem tam i zpět.
Alena Štýsová, Jarmila Štulcová

Středeční únorové dopoledne nám mile zpříjemnilo vystoupení známé herecké dvojky A+A,
tedy p. uč. Ali a její kolegyňky Andulky.
Není to tak dávno, co jsem avizovala jejich
nadšení pro dramatizaci a příslib, že nás něčím ještě
rozhodně překvapí...
S ohledem na velmi zdařilou podzimní pohádku jsme se všichni moc těšili. Tentokráte svým skoro profesionálním přístupem nenechaly nic náhodě
a celý program doplnily také o skvělý hudební
doprovod - p. uč. Mirka skvěle ovládla klávesy.

Děj pohádky nás zavedl do zasněženého lesa.
Sněhulák, který tam stojí sám, si velmi naříká
...nemá žádné kamarády a je moc smutný…
To vše však neváhá změnit rázná slečna Vendulka.
Prvním úkolem je vymyslet sněhuláčkovi jméno...
vyhrál Vašík... (inspiraci jsme našli u našeho
šikovného školníka).
Vendulka pak trpělivě sněhuláčkovi vysvětluje, co je to mít domov a s radostí ho vezme k sobě
domů. S nadšením pečuje o svého nového kamaráda,
peče buchty, vaří teplý nápoj...
Ale pak to přijde... Sněhuláčkovi je najednou
ouvej. Děti musí rychle pomoci a posílají sněhuláčkovi sněžný mráček, ale ani to nepomáhá…
Sněhulák musí rychle zpět do lesa, aby se nám
dočista neroztál....
Vendulka se vydává sněhuláčka hledat. Rozhodne se postavit sněhulákovi jeho vlastní domov.
Teď už přichází na pomoc dětské publikum. Každý
vyrobí "sněhovou" kouli a přispěje tak k novému
domovu pro sněhuláka.
Při hledání ztraceného kamaráda Vendulka
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překročí v lese bludný kořen a rázem se ocitá v jiné
pohádce - " O zlé Jababě". Zjišťuje, že ne všichni
dokáží oplácet dobro stejnou měrou, ba naopak ...
Zlá baba Vendulku nešetří.
Úklidem počínaje a tříděním bonbónů konče s tímto úkolem by dětští diváci určitě rádi pomohli,
ale Vendulka si musela poradit sama.
Naštěstí si náš sněhulák Vašík cestu ke své
kamarádce a zachránkyni rychle našel a vyvedl ji od
zlé babizny. Od té doby se ti dva od sebe neodloučili,
navzájem si pomáhali a vycházeli vstříc jeden druhému tak, jak to správní kamarádi dělají.
Na závěr jsme si společně zatancovali na píseň
"Sněhuláci" a hlavně pomohli Vendulce "uklidit"
do našich pusinek čoko mňamky.
Je pro mne složité převést reálný zážitek z této
podívané do psané podoby. Uchvátily mne originální a nádherně propracované kostýmy účinkujících, vtipné momenty, které určitě nebyly
součástí scénáře, ale dokonalou improvizací, která
v mnohých z nás vyvolala doslova záchvaty smíchu.
Slovy chvály a upřímného obdivu na adresu
autorek nelze šetřit! Připravily nám opravdu skvělý
kulturní zážitek konkurující i některým profi divadelním spolkům.
V případě zájmu neváhejte shlédnout video,
jehož odkaz najdete v aktualitách na našich
stránkách... Přejeme příjemnou zábavu...
Jitka Nosková

Karneval ve školce
V únoru slaví lidé masopust a s ním chodí
po naší zemi plno radosti a smíchu. V MŠ na tuto
tradici každoročně nezapomínáme, a tak se úterý dne
24. 2. neslo celé dopoledne v karnevalovém duchu.
Děti nastrojené do svých kostýmů a masek
nedočkavě vyhlížely své přicházející kamarády a také své paní učitelky. V každé třídě se určitě našla
princezna, kovboj, víla, spiderman a mnoho dalších
postaviček a zvířátek, které známe z pohádek.
Po dopolední svačince, což byly koblihy
(tradice je tradice), se všechny děti sešly v nazdobené třídě Zajíčků a karneval odstartoval svou jízdu.
Zábavným programem nás provázelo divadlo z Jihlavy. Herci byli převlečeni za piráty a svými legračními kousky obohatili karnevalový rej. Děti soutěžily, tančily a pozadu nezůstávaly ani paní učitelky.
Za svoji odvahu a snahu v soutěžích děti dostaly
sladkou odměnu v podobě čokoládových bonbonů.
Celé dopoledne převládala dobrá nálada, smích převálcoval slzy a my jsme zpívali, rejdili a náramně se
bavili.
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Pokud si najdete trochu času a budete si chtít
přiblížit atmosféru, určitě stojí zato prohlédnout si
fotografie z karnevalového dne.
Skončila bych tímto heslem: „Hola, hola, hola
ať je léto nebo zima, ve školce je nám všem prima!“
Hezký den všem čtenářům.
Lenka Fleissigová

Přijímací řízení do MŠ
V brzké době čeká naše nejmenší přijímací
řízení do mateřské školy.
Přijímací řízení proběhne
31.3.2015 od 12:30 do 16:00 hod.,
vydávání dokumentů 17.3.2015 v tutéž dobu.
K přijímacímu řízení se musí dostavit zákonný
zástupce dítěte a přinést potřebnou dokumentaci –
vyplněný a pediatrem potvrzený Evidenční list
dítěte, Žádost o přijetí dítěte a pro ověření rodný list
dítěte, OP zákonného zástupce a kartu pojištěnce.
Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla
děti od tří do šesti let věku, přednostně děti před nástupem školní docházky. Pokud to kapacita MŠ
umožňuje, může být přijato i dítě mladší narozené
nejpozději do konce kalendářního roku 2012. Děti
narozené po 1.1.2013 mohou být přijaty, pokud to
kapacita umožní, po 1.1.2016.
Kritéria i podmínky přijetí jsou dostupná
na webových stránkách MŠ – www.ms.touskov.cz.
Jarmila Štulcová,
vedoucí učitelka ZŠ a MŠ Město Touškov

Masopust
Jakýmsi předělem mezi zimním časem
a časem probouzející se přírody je masopustní
období. Nebývá každý rok stejně dlouhé. Jeho délka
se určuje podle Velikonoc. Začíná vždy po 6. lednu
(Tři králové) a končí v úterý před Popeleční středou,
po níž nastává čtyřicetidenní předvelikonoční půst.
Původ této „nejdelší veselice v roce“ sahá až
do dob pohanských a souvisí s oslavou končícího
zimního období – předjařím a nadějí na příští úrodu
a plodnost, zdraví, hojnost a blahobyt. Veselí, tanec
a zpěv, jídlo a pití se spoustou taškařic, legrácek
a přemírou bujarosti – to vše odpradávna provází
masopust. Masopustní obchůzky se držely na vesnicích i v městech, mezi chudinou i šlechtou.
Proč jsem začala svůj příspěvek charakteristikou masopustu? Protože naše kmotrovství se
ZOO a BZ města Plzně pokračuje již jedenáctým
rokem. Téměř pravidelně se zúčastňujeme všech
akcí ZOO.
22.2.2015 se žáci naší školy zúčastnili
masopustního veselí. Probíhalo pod názvem
„Loučení se zimou a vítání jara“. V našem průvodu
se objevily nejrůznější masky: tradiční kůň, bába
s nůší, vesnické ženy, Turkyně, indiánky s koníky,
princezna a další převleky. Cestou na statek
Lüftnerka se děti potěšily pohledem na žirafy, které
se vznešeně procházely ve venkovní ohradě. S radostí jsme si prohlédli i nosorožčí samičku Marušku,
která oslavila 2.2.svůj první rok života. Pak už
následovalo masopustní dění na statku Lüftnerka.
Děti soutěžily v přetahování lanem, které představovalo loučení se zimou a vítání jara. Za odměnu si
pochutnaly na masopustním koblížku. Vznešený
pán statku setnul hlavu slaměného kohouta, což je
tradice masopustu. Průvod masek a vyzdobený koňský povoz pak doprovázela venkovská kapela přes
celou ZOO až ke Kalikovskému mlýnu. Byly
vyhodnoceny nejlepší masky a odměněny
čokoládovými medailemi. Nakonec byla zapálena
Morana a vhozena do řeky Mže. Za jásotu a potlesku
jsme se rozloučili s paní zimou a všichni jsme se
začali těšit na jaro, sluníčko a příjemné teploučko.
Odpoledne se dětem velice líbilo. Dozvěděly
se další poznatky o masopustním veselí. Návštěvou
ZOO a společnou procházkou se opět něco nového
naučily a poznaly naše české tradice a zvyky.
Na závěr bych chtěla poděkovat za spolupráci
v roce 2014 rodičům, pracovníkům školy, všem
přátelům školy se ZOO a BZ města Plzně.
Jsou to: Myslivecké sdružení Čeminy, Josef Vít –
statek Čeminy, praktická lékařka pro děti a dorost

MUDr. Dana Perlíková, Josef Kanta – pekařství
U Radnice, klempířství a pokrývačství Karbusický,
praktická lékařka pro dospělé – MUDr. Dagmar
Štancová, Jiří Čechura – elektro-plyn, Ivana
Dolejšová – Lahůdky – cukrárna, Lékárna Devětsil
Město Touškov.
Hodně zdraví a sluníčka všem čtenářům přeje
ZŠ a MŠ Město Touškov
Marie Kilbergerová

Práce žáků naší ZŠ
Eva Opltová
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Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
„Umíme pomáhat a nacházíme pro Vás řešení.“
„Rozhodujme o tom, jak budeme žít.“
Vážení čtenáři,
držíte v ruce první vydání obecního zpravodaje Vaší obce v tomto roce a já bych Vás ráda
v krátkém příspěvku informovala o dění v naší
organizaci.
V uplynulém roce se naše organizace zapojila
do několika projektů. Jedním z nich byl Týden
sociálních služeb. Jedná se o celorepublikovou akci,
při které jsou široké veřejnosti představovány jednotlivé sociální služby. V rámci Týdne sociálních
služeb se dne 6. října 2014 otevřely dveře našich
zařízení a zájemci o naše služby, i široká veřejnost,
měli možnost získat více informací o naší organizaci
a službách, které poskytuje.
Dalším projektem, kterého jsme se zúčastnili,
byl projekt Plzeňského kraje „Informovaný senior”.
Pro uživatele našich služeb, ale také pro širokou
veřejnost byla připravena série přednášek. Účastníci
byli na přednáškách seznámeni s pravidly bezpečného chování – dozvěděli se užitečné informace
z oblasti finanční a počítačové gramotnosti, sebeobrany a první pomoci. Pro každého účastníka byl
připraven drobný dárek.
Bezesporu největším úspěchem naší organizace v končícím roce bylo získání Ceny kvality
v sociálních službách. Tuto cenu již devět let uděluje
ve spolupráci s Radou kvality ČR redakce časopisu
Ošetřovatelská péče. Naše organizace získala toto
prestižní ocenění v kategorii terénních sociálních
služeb pro seniory. Zároveň také byla oceněna jedna
z našich pracovnic. Paní Jiřina Stiborová, která pracuje ve středisku Všeruby, získala ocenění Cena
sympatie. Získání uvedeného ocenění je pro naši
organizaci velkým úspěchem, oceněním snahy
o zvyšování kvality služeb a zároveň obrovským
závazkem do budoucna. Tímto bychom rádi poděkovali našim klientům, zaměstnancům, zřizovateli,
zastupitelům jednotlivých obcí a všem, kteří nás
podporují.
Do nadcházejícího roku přeji všem především
zdraví, mnoho elánu a optimismu.
Mgr. Ivana Vanišová,
koordinátorka střediska Touškovsko

Více informací o naší organizaci a službách,
které poskytuje, najdete na našich webových
stránkách www.pecovatelskasluzba.cz nebo
na telefonu 774 483 702.
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Foto "Morrissey".
Fotografie z předávání Ceny kvality
v Senátu Parlamentu České republiky dne 21. 10. 2014.

3. PLES CPOS Město Touškov
Velké úsilí na konci roku 2014 a začátku 2015
jsme věnovali přípravě našeho třetího plesu a naše
snaha byla odměněna vydařeným večerem.
V sobotu 7. března 2015 v kulturním domě
v Kozolupech se od 19. hodin zaplnil celý sál. Výzdoba byla laděna do žlutých a fialových barev.
Hosty jsme přivítali drinkem z Moravy a připravili
malé sladké pohoštění. Napekla a připravila naše
kolegyně ze Všerub Michaela Štorková.
Večerem nás provedl Petr Handl z Českého
rozhlasu Plzeň. Plesu věnuje vždy poctivou
přípravu, večer si s námi příjemně užívá. Kapela
Triangl Music plnila hudební přání po celý večer.
Zajímavostí je, že zpěvačkou kapely je naše koordinátorka Touškovska Mgr. Ivana Vanišová.
Úvodní slovo za zřizovatele Město Touškov
měla paní starostka Iveta Zajíčková, která hosty
přivítala, popřála příjemný večer a také poděkovala
našim pracovníkům za každodenní práci, čehož si

velmi vážíme. Paní starostka zvolila žlutou barvu
svých společenských šatů, sladila s letošní volbou
ladění do žluté a fialové barvy. Starostka Kozolup
Ing. Michaela Opltová také pronesla úvodní slovo
a hlavně všechny oslnila nádhernou společenskou
róbou a velice jí to slušelo.
Ředitelka Centra paní Lenka Šeflová, manažerka kvality a zástupkyně ředitelky Tereza Landová
popřály hostům krásný večer a poděkovaly sponzorům, bez kterých by ples nebylo možné realizovat.
K úvodnímu slovu byla přizvána paní Jiřina Stiborová, která je držitelkou Ceny sympatie 2014
a dlouholetá pracovnice Všerub. Poděkovala vedení
organizace za lidský přístup a vzpomněla na pana
Starostu ze Všerub, který si paní Jiřinky velice vážil
a její úspěch vnímal jako poctu pro město Všeruby.
Jeho poslední slova zněla: ,,Díky Jiřince se ví, že
vůbec Všeruby existují.“

Zahájení plesu patřilo právě vzpomínce
na pana starostu Jaroslava Schejbala ze Všerub.
Pokračovalo zdravicí patronů hokejistů HC Škoda
Plzeň, Jakub Jeřábek nám poslal pozdrav a omluvu
za neúčast z důvodu zápasu s Mladou Boleslaví.
Řekl však, že pan starosta byl veliký hokejový fanda
a bude týmu fandit z nebe. Následovalo krátké
promítání ze senátu ČR převzetí Ceny kvality a Ceny
sympatie v roce 2014.
Tradičně vystoupily Bábidou z Chotěšova.
Vystoupení provázel veliký obdiv a potlesk
přítomných hostů.
Půlnoční překvapení Taneční pár Petr Valečka
– Markéta Kapicová tancují pod taneční školou
Koloseum Dance Team Plzeň, zatančili tanec
Bachata a Salza. Roztančili celý sál a spontánně
vznikla výzva k výuce kroků a tance Salzy. První
z přítomných zareagovala naše pracovnice Mirka
Fialová s klientkou z Nýřan ve věku 85 let a záhy byl
zaplněný sál.

Moderátor pan Petr Handl zahájil dražbu dresu
hráče č. 37 Davida Havíře z mistrovského titulu
Extra ligy 2012/2013. Dres má svého majitele,
hokejového fanouška, za vydraženou cenu 3 000 Kč.
Podpora veřejnosti je obrovská, což ukázalo obrovské množství tomboly a sponzorských činností.
Letos byla malá tombola nekonečná a losovalo se 6
hlavních cen: divočák, elektronika, ovocný koš či
marcipánový dort.
Město Touškov poskytlo ze svého rozpočtu
finanční příspěvek. Kozolupy sponzorsky zajistily
prostory sálu a pomoc při přípravě sálu. Na přípravě
prostor se podílelo i Město Touškov. Významná
a tradiční je spolupráce se Základní školou Město
Touškov a paní ředitelkou Mgr. Dagmar Mezerovou.
Žáci společně s paní učitelkou Marií Kilbergerovou
připravili výzdobu předsálí a prezentovali výsledky
výtvarné soutěže „Šťastné stáří očama dětí 2014”,
kde třetí místo získal žák Robert Kutvickyj za obrázek „Pečení s babičkou”.
Z výtěžku loňského plesu byly zakoupeny dva
počítače pro pečovatelky. Letošní výtěžek použijeme stejným způsobem na provoz Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov.
Velký dík patří všem kolegyním, které se
na přípravě plesu podílely a zřizovateli, který nás
v nelehkých situacích podporuje. Poděkování patří
všem sponzorům, kteří nás podpořili. TV Zak děkujeme za krásnou reportáž z večera.
Projevila se týmová práce a spolupráce.
Skrytý záměr byl propojit personál, dát mu
společné téma, společnou práci, vidět jak na jednotlivých pracovištích shání tombolu, pracovníci
komunikují s klienty, komunikují mezi sebou a s vedením organizace, komunikují s veřejností – snaží se
získat jejich podporu, předávat dál informace o naší
organizaci. S napětím jsem čekala, jak se zapojí
jednotlivá střediska a tým pečovatelek. Je to vizitka
vedení koordinátorek a sladění s vizí organizace.
Společně budujeme firemní kulturu.
Akce byla velmi úspěšná, jsem ráda a pyšná
na jednotlivé týmy, za každého nositele sounáležitosti a vize organizace a sdílení hodnot.
Ples navštívila široká veřejnost, personál a nejváženější hosté byli naši klienti a všichni jsme zažili
,,fajn večer“.
Těšíme se na další plesovou sezonu, kdy vás
přivítáme na 4. Plese CPOS Město Touškov.
Lenka Šeflová,
ředitelka
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Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov.
Příspěvková organizace města Město Touškov
Sociální služba - Terénní pečovatelská služba
Potřebujete pomoci v tíživé situaci? Jsme zde pro vás a najdeme společné řešení!
Pokud jste senior nebo člověk se zdravotním omezením, který potřebuje pomoci,
staráte se o rodiče či jiného rodinného příslušníka, nebo jste pracovně vytíženi a pomohlo by
Vám, kdybyste část péče o postižené či seniory přenechali profesionálním pečovatelkám,
neváhejte se na nás obrátit.
Právě v takové situaci Vám může pomoci naše pečovatelská služba.
Jsme Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov a naším posláním je
snaha o to, abyste mohli co nejdéle zůstat doma, i když už Vám Vaše síly nestačí na zajištění
péče o domácnost a péče o sebe. Zachováte si tak soukromí, kontakt s rodinou a kamarády
a navyklý způsob života. Usilujeme o zachování jedinečnosti každého člověka a službu
s každým uživatelem individuálně plánujeme tak, aby přesně vyhovovala jeho potřebám.
Naše pečovatelky Vám mohou zajistit teplý oběd a donést Vám ho až domů, mohou Vám
nakoupit, pomoci uklidit v domácnosti, vyzvednout léky v lékárně. Doprovodí Vás také k lékaři či
na úřady. Naše služba dokáže zajistit i péči o lidi, kteří vyžadují intenzivní pomoc druhé osoby,
např. při koupání, umývání na lůžku, přesunu z postele na vozík, při podávání stravy.

Cílové skupiny našich služeb:
!
!
!
!

!

osoby s chronickým onemocněním
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi do 14 let v obtížné sociální situaci, která vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby (narození dvou a více dětí, pečující rodič je
dlouhodobě nemocný, apod.)
senioři

Co se děje u hasičů
V minulém vydání OZ jsme vás již informovali o Mikulášské střelbě na čerta v Ledcích.
Fajráci zde získali 20. příčku z 34 a starší Plameňáci
16. a 25. místo z 29.
V sobotu 13. prosince 2014 jsme vyrazili
na exkurzi za bránu HZS Plzeň-Košutka. Naším
průvodcem byl pan Filip Brož, který nás provedl
zázemím hasičské stanice a dětem dovolil prozkoumat prostor výcvikového klecového systému tzv.
Polygonu. Velké poděkování patří p. Rozporkovi
za bezpečnou dopravu dětí i instruktorů na Košutku
a zpět do Touškova.
Vánoční kroužek jsme přichystali na úterý
16.12., tato schůzka byla společná pro všechny členy
dětského kolektivu.
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Letošní rok náš sbor zahájil tradičním hasičským plesem, který se opět vydařil.
Vystoupili na něm zástupci Fajráků a Plameňáků s ukázkou obsahující záchranu osob
z ,,hořícího´´ domečku. Tuto scénku s dětmi zrealizovaly paní Jitka Rumlová a sl. Václava Ježková,
kterým patří velké poděkování. Další poděkování
patří našim dorostencům, kteří pomohli s přípravou
sálu.
24. ledna 2015 se konala Výroční Valná
Hromada našeho sboru, na které jsme zhodnotili
práci sboru v uplynulém roce a představili plán práce
na letošní rok. Letošní VVH byla volební. Další
pětileté volební období náš sbor povede – František
R u m l (starosta), David T r s e k (velitel).
První únorovou sobotu proběhl masopustní
průvod, kterého se zúčastnili nejen členové SDH, ale
i mladí hasiči.

Zimní závod pionýrské všestrannosti v Oboře
se uskutečnil 14. 2. 2015. Naše SDH zde reprezentovala 3 družstva mladých hasičů. Mladší ve složení Ivanka Cetkovská, Štěpa+Honza Sedláčkovi,
Aleš Malý a Páťa Liška získali 18. místo z 25 a starší
A ve složení Sárča Samková, Maty Vůcha, Filda
Nováček, Dáda Trsek a Mišák Sladký dosáhli na 14.
místo a B, které tvořili Máťa Šmídl, Tom Engel,
Mišák Liška, Filda Mařík a Mišák Kabele uhájili 23.
příčku z 24 družstev. Děkujeme pánům Engelovi,
Šmídlovi a Rumlovi, kteří nám pomohli s dopravou
dětí na závody a zpět domů.
V nejbližší době na děti čekají závody
v Úněšově a instruktory prověří p. Frána na školení
v Oboře ve dnech 28.2. - 1.3. 2015.
Jitka Rumlová

Fotbalový oddíl
A tým
A mužstvo v podzimní části I.B třídy 6x
zvítězilo a 6x prohrálo a s 18 body obsadilo 8. místo,
které je trochu zklamáním, ale reálně odpovídá
špatnému přístupu mnoha hráčů k tréninkům.
S tréninkovou morálkou hráčů nebyl spokojen
ani zkušený trenér Luděk Šilhánek a na začátku
zimní přípravy v polovině ledna mužstvo opustil.
Fotbalový výbor za této situace prozatimně ustanovil do funkce trenéra svého člena Vlastislava
Königa, který s hráči absolvoval zbytek zimní
přípravy. Účast hráčů se jen mírně pozvedla, takže
nelze očekávat nějaký výrazný výkonnostní posun
tabulkou. Cílem jarní části bude vyhnout se sestupovým starostem a pomalu zapracovávat do týmu
nadějné dorostence, kteří by měli za rok dva již tvořit
základ nového týmu. Navíc přišli na hostování
Daniel Vávra a David Tobrman z SK Smíchov a po
zranění opět z Dobříše Vojta Dyk. Z hostování se
vrátil Igor Momotov.

Dorost
Naši dorostenci pod vedením Pavla Foltýna st.
přezimovali na prvním místě Krajské soutěže dorostu. Zimní přípravu zahájili již v prosinci v tělocvičně. Leden byl ve znamení těžké kondiční přípravy
završené soustředěním na Zelené Lhotě, kde spolykali dalších 75 vytrvalostních kilometrů. Vzhledem
k dobrému počasí jsme část února už absolvovali
venku na umělce. Celkem jsme sehráli čtyři
přípravná utkání:

Senco U17 – Město Touškov
5:3
Město Touškov – Kozolupy muži
9:2
Rapid – Město Touškov
2:5
Zruč – Město Touškov
0:9
Mezi střelce se zapsali:
Wagner 6, Popelka 5,
Kalaš 4, Foltýn a Beneš 3, Šůla 2, Huleš,
Peikert, Šimice po 1.

Výstup na Ostrý; zleva Pavel Foltýn trenér, Jan Popelka,
Pavel Foltýn ml., Andy Šimice, Jan Kalaš, Adam Jánek,
Patrik Boháč, Dominik Molnár, Jan Huleš, Martin Tříkač, Roman
Šimůnek, Dan Wagner.

Starší žáci
Během zimních měsíců jsme se připravovali
dvakrát týdně, střídavě v malé tělocvičně (většinou
silová příprava), ve velké tělocvičně a na umělé trávě (herní a vytrvalostní příprava). V prosinci jsme
odehráli tradiční halový vánoční turnaj pořádaný
Slovanem Spoje, kde jsme vybojovali 2. místo.
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