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Sbor Dobrovolných Hasičů

Vážení čtenáři obecního zpravodaje,
Opět se sešel rok s rokem, a proto mi dovolte
seznámit Vás s krátkou bilancí celoroční práce
Sboru a Jednotky sboru dobrovolných hasičů Města
Touškova.
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Město
Touškov, je zařazena do plošného pokrytí IZS jako
JPO III. s předurčeností na likvidaci dopravních
nehod. V jednotce je v současné době zařazeno 18
členů. Po ukončení základní odborné přípravy budou v roce 2017 zařazeni další 2 adepti, kteří jsou
další z „našich vychovaných mladých hasičů“.
Během roku se průměrně 90% členů zásahové jednotky i s oběma nováčky zúčastňovalo pravidelné
odborné přípravy v jednotce a specializačních kurzů
pořádaných ze strany Krajského ředitelství a HZS
Plzeňského kraje. Dva členové prošli kurzem
Základní zdravotnické znalosti a jeden si rozšířil
kvalifikaci jako řidič – strojník. Všichni členové
Jednotky prošli pravidelným lékařským vyšetřením
a řidiči - strojníci pravidelným školením řidičů.
Během roku byly prováděny zkoušky agregátů
a techniky dle řádu strojní služby k udržení akceschopnosti kvalitního výjezdu jednotky k mimořádřádným událostem.
Během roku naše jednotka zatím zasahovala
u 23 událostí. Jednalo se o 4 požáry, 8 dopravních
nehod, 3 asistence při sportovní a kulturních akcích
pořádaných jinými organizacemi, 9 technických
pomocí, které se týkali hlavně likvidací nebezpečného hmyzu a čerpání vody po přívalových deštích .
Rád bych Vás v rychlosti seznámil s naší nejen
výjezdovou prací .
První výjezd roku 2016 nám byl vyhlášen
4. 1. na dopravní nehodu na přechodu pro chodce
v Městě Touškově. Jednalo se o srážku osobního
automobilu s chodcem. Následující den jsme vyprošťovali osobní automobil, který byl mimo vozovku
na silnici mezi Kozolupy a Městem Touškovem.
27. ledna jsme na žádost vedení podniku
Schwer fittings s.r.o. vyčerpali vodovodní šachtu
před vjezdem do areálu firmy. V březnu 23. a 24.
jsme se zúčastnili velkého prověřovacího cvičení
„Mže 2016". Námětem cvičení byla povodeň
pod vodním dílem Hracholusky. Naše jednotka
prováděla monitoring na vodním toce Mži, stavění
protipovodňových hrází, provádění plošného vyhledávání a evakuace osob v ohroženém území.
26. března jsme na výzvu KOPIS vyjeli
do areálu na Líšťanské ulici k požáru transformátoru.
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3. dubna jsme již
tradičně zajišťovali průběh
cyklistické soutěže Becker
cup.
2. května jsme při technické pomoci odstraňovali
velké kameny na křižovatce v Kozolupech.
14. května jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu okrsku Vochov ve sportovním areálu
ve Vochově.
Při závodu automobilových veteránů 28.5.
jsme zajišťovali hladký průběh soutěže na stanovišti na Dolním náměstí v Městě Touškově.
7. června jsme zasahovali při dopravní nehodě
v našem městě na křižovatce Čemínské a Malesické
ulice. Jednalo se o srážku osobního automobilu
s autobusem městské dopravy.
Následující den jsme na výzvu ředitelky
Mateřské školky likvidovali roj nebezpečného hmyzu na zahradě školky.
Po vydatném dešti 16. června jsme zástupci
obce byli vysláni k vyčerpání montážního příkopu
do ulice U vaječkárny, kde hrozilo vymletí země
a následovné ucpání kanalizace.
Další dopravní nehoda, u které jsme zasahovali, byla 23. června na Líšťanské ulici nad firmou
Novem, kde jsme vyprostili jeden osobní automobil
z příkopu.
Následovalo několik výjezdů technické
pomoci – čerpání vody po vydatném dešti .
25. června v Polní a Stavební ulici.
26. června v pensionu U Hradských v Kozolupech, ve Sportovní ulici a ve sklepích restaurace
Velký Špejchar v našem městě.
1. července jsme byli vysláni na livkidaci
požáru balíku slámy k obci Újezd nade Mží.
Při návratu jsme ještě zasahovali u dopravní
nehody dvou osobních automobilů na Líšťanské
ulici .
4. července jsme po dopravní nehodě na křižovatce v Kozolupech asistovali u naložení 2 osobních
automobilů na vozidla odtahové služby a provedli
závěrečný úklid komunikace.
O tři dny později jsme zasahovali opět u dopravní nehody, kdy nad firmou Novem Car Interior
Design vyjelo vozidlo mimo vozovku a po otočení
vozidla na střechu byla na místě zraněná řidička,
které jsem poskytli první pomoc, fixaci krční páteře,
uložení na vakuovou matraci a po předání ZZS Plzeň
jsme transportovali do sanitního vozu.
10. července jsme vyjížděli k lesnímu požáru
do chatové oblasti v lokalitě „ Za rybníkem”.
Na místě byl zjištěn požár posekané trávy

Sbor Dobrovolných Hasičů
na ploše cca 2x5 m.
Na žádost vedení obecního úřadu v Újezdě
nade Mží jsme na jejich akci předvedli ukázku hašení a svezli mnoho dětí v hasičské cisterně.
Opět po roce jsme byli požádáni o asistenci
při kulturní akci „Rockové léto na Mži” na louce
v Kozolupech.
Další, již tradiční akcí, byl zářijový výlet
do Dětského domova mládeže Nováček v Plzni
na Lochotíně, kde si děti prohlédly zásahovou cisternu, zastříkaly si vodou, na což se vždy moc těší. Jako
každý rok jim byly předány drobné dárky.
1. října jsme se opět zúčastnili všestranné
hasičské soutěže okrskový desetiboj v obci Pňovany.
Při „Dnu bezpečnosti, který 25. října vyhlásila
ZŠ Město Touškov, byl vyhlášen i cvičný poplach
v prostorách školy na Čemínské ulici, kde jsme
před zraky žáků provedli požární zásah do budovy
s vyhledáváním osob.
4. listopadu ve večerních hodinách nás vyhnala siréna k požáru plastových kontejnerů na autobusové nádraží v našem městě.
Zatím poslední výjezd do uzávěrky tohoto
zpravodaje byl 29. listopadu. Jedalo se o výjezd
k dopravní nehodě na Líšťanské ulici cca 1 km
nad Městem Touškovem.
Již tradičně v rámci výcviku „řízení motorového člunu a poskytování první pomoci” jsme vypomohli v období letních prázdnin Vodní záchranné
službě Plzeň při nepřetržité hladinové službě
na vodní nádrži Hracholusky.
Moc rád bych chtěl touto cestou poděkovat
představitelům Městského úřadu za pořízení nového
výjezdového vozidla Fiat Ducato, které bylo zakoupeno s přispěním GŘ HZS ČR, Plzeňským krajem
a nemalou částkou z obecního rozpočtu. Vozidlo
nahradí vysloužilou Škodu Felicii Combi a bude
využíváno k výjezdové činnosti a zajištění chodu
Jednotky SDH Město Touškov.
Z mého výčtu práce našich členů Jednotky
a Sboru je vidět kolik práce jsme v letošním roce
odvedli, a proto mi dovolte Všem členů Jednotky
a členům Sboru dobrovolných hasičů poděkovat
za jejich nezištnou práci ve svém volném čase. Velký
dík patří také jejich rodinným příslušníkům za kopu
tolerance a za podporu v jejich hasičské práci.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat
zastupitelům města, radním, místostarostovi a paní
starostce za velmi vstřícný přístup a velkou pomoc
při řešení provozních činností a finančním krytí
provozu Jednotky a Sboru dobrovolných hasičů
Města Touškova.
Na závěr mi dovolte popřát Vám Všem klidné

prožití svátků vánočních a v Novém roce vše
nejlepší, hodně zdraví a rodinné pohody!
David Trsek,
velitel JSDH Město Touškov

Milí čtenáři Obecního zpravodaje,
opět jsme sepsali pár řádků o dění na schůzkách mladých hasičů.
V první řadě nás těší zájem o náš kroužek,
docházejí k nám děti nejen z Touškova, ale i z Kozolup, Bdeněvsi , Pňovan a Plešnic.
Druhou sobotu v září se uskutečnila soutěž
mladých hasičů ,,O putovní pohár starostky města”
v našem městě. Pro soutěžící družstva byl přichystán
požární útok a upravená štafeta. Našim mladým
hasičům se letos bohužel nepodařilo obhájit pohárová místa, ale za to se můžeme pyšnit u starších žáků
nejrychlejším časem štafety. Pro upřesnění - mladší
žáci si vybojovali 5. místo a starší 6. pozici. Putovní
pohár si odvezlo družstvo starších žáků z PlzněHradiště. Touto cestou posíláme velké poděkování
všem, kteří obětovali svůj volný čas a pomáhali buď
s přípravou nebo i v průběhu soutěže. Největší
poděkování patří kolegům hasičům z Kozolup
za zapůjčení požární stříkačky, bez které by naši žáci
soutěž nemohli absolvovat.
Začátkem měsíce září přišel pro mladé hasiče
předčasný dárek k vánocům a to sada hadic
na požární útok a odlehčený sací koš.
V sobotu 1. října 2016 proběhla soutěž
,,Kolečkovo kolečko” v Pňovanech, které se
zúčastnilo i družstvo složené z našich dorostenců.
Na soutěžící čekaly tyto disciplíny: oblékání
na čas, zdravověda, uzlování, střelba ze samopalu,
zdolávání rybníka pomocí pramice, požární útok,
stavění áčkového stanu, chůze na chůdách, výměna
kola, hasičské pexeso, řezání polena a slalom
na lyžích pro 6 členů. Za tyto všechny disciplíny naši
nástupci vybojovali 6. místo.
Na 17. ročník soutěže mládeže, který se
uskutečnil 8.10. 2016 v Křimicích jsme se vypravili
s jedním družstvem mladších a dvěma týmy starších
žáků. Pro závodící družstva byla přichystána tato
stanoviště: štafeta v motání hadic, požární útok
s džberovou stříkačkou, opičí dráha, uzlová štafeta
a hod granátem na cíl. Výsledky z Křimic jsou
OZ 93 - 2016
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takovéto: mladší - ve složení Domča Hrbek, Štěpa
Sedláček, Ondra a Páťa Liškovi se umístili na 14.
místě ze 17 týmů, starší - v seskupení Váša
Langmeier, Davča Trsek, Maty Vůcha, Mišák Liška,
Ivanka Cetkovská, Honzík Sedláček a Aleš Malý
byli 10. a 14. z 15 a v přetahování lanem si mladí
hasiči vybojovali 2. místo z celkového počtu 32.
družstev.
V úterý 18.10. a ve čtvrtek 20.10. 2016
proběhlo podzimní tvoření na schůzkách mladých
hasičů. Děti si vyrobily dekorativní věnec z papírového tácu.
V letošním roce pořádala Rada ochrany
obyvatelstva sbírku víček, které pomohou rodinám
s nemocnými dětmi. Za naše SDH se této sbírky
zúčastnili manželé Rumlovi, mladí hasiči s rodinami - jmenovitě to jsou Domča Hrbek, Matěj Šmídl
a Anička a Daník Liškovi, instruktoři MH manželé
Kubíkovi a dále se zapojily rodiny Ježkova a Keslova. Všem těmto zúčastněným děkujeme a dnes tj.
1.11.2016 jsme odevzdali pytel s víčky do kanceláře
OSHPS.
První listopadovou sobotu se uskutečnila
soutěž ,,Nevřeňské bloudění”, kam jsme vyrazili
s jedním týmem mladších a jedním družstvem
starších žáků. Jednalo se o noční závod, kde
rozhodčí byli převlečeni za různé pohádkové
bytosti. Naši stateční mladší hasiči startovali v 17:50
a starší ve 20:18 hodin a plnili tyto soutěžní úkoly:
útok se džberovou stříkačkou, technické prostředky
PO, základy první pomoci, lanová lávka, poznávání
typů ohnišť, topografie a orientace mapy a určení
azimutu, uzlování, hod granátem na cíl, tajnou
disciplínu, motání hadic na čas a hadicové kuželky.
Velké poděkování opět patří panu Šmídlovi za pomoc s dopravou dětí. Mladší si vybojovali 25. místo
z 35 a starší žáci 29. pozici z 35 družstev.
Mikulášský kroužek jsme pro děti připravili
na 29.11. 2016, Mikuláš letos dorazil v doprovodu
andílka a 3 čertů. Děti po odrecitování básničky či
zazpívání písničky obdržely od andílka balíček
s ovocem a čerti si pro děti za jejich hříchy připravili
pytlíčky s uhlím, které obdržel každý člen mladých
hasičů. Velmi děkujeme za vytvoření balíčků
pro děti panu Veselému a jeho ženě a také Mikuláši
a jeho doprovodu za návštěvu.
Další akce, které nás čekají jsou: Mikulášská
střelba na čerta v Ledcích, Vánoční kroužek, snad
nám vyjde návštěva hasičské stanice v PlzniKošutce a beseda s Vodní záchrannou službou.
Z finančního příspěvku od Městského úřadu
jsme pořídili novou sadu hadic a odlehčený sací koš
pro děti,další šípy k luku, chráničky na předloktí
18
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pro střelbu z luku, platili jsme startovné na závodech, pohonné hmoty, školení instruktorů i výukový
materiál, balíčky na Mikulášský kroužek atd.
Celkové shrnutí roku 2016:
Leden - vystoupení na hasičském plese,
Únor
- zimní závod pionýrské všestrannosti
v Oboře,
Březen - závody „O putovní pohár starosty SDH
Úněšov”,
- Velikonoční tvoření,
- školení instruktorů,
Duben - závody MH Chlum,
Květen - Okrsková soutěž-dorostenci,
- tvoření k svátku matek,
Červen - přespávání v hasičárně,
- beseda s Policií ČR,
- Rozloučení s kroužkem,
- ,,přepadovka´´ na svatbě instruktorů
MH,
- pouťové utkání,
Srpen - tábor pro členy MH,
Září
- O putovní pohár starostky města,
Říjen
- Kolečko (Okrskový desetiboj),
- 17. ročník soutěže mládeže,
- podzimní tvoření,
Listopad - Nevřeňské bloudění,
- „Mikulášský kroužek”,
Prosinec - Mikulášská střelba na čerta,
- Vánoční kroužek.
Touto cestou chceme velice poděkovat členům
SDH, ale i Mirce Kestlerové a Víťovi Šmídlovi za to,
že obětují svůj volný čas a pomohou nejenom nám
instruktorům, ale i mladých hasičům vždy, když je
potřeba.
Instruktoři mladých hasičů

Sbor Dobrovolných Hasičů
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SOKOL

Fotbalový oddíl

2017. Pokud se máme zvednout z bahna, je nutná
účast všech našich „studentů“ a „pracujících“.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Trenér Pavel Foltýn

A-tým mužů - 1.A. třída
Myslím, že většina hráčů se přesvědčila, že
rozdíl mezi I.B a I.A třídou je poměrně velký. Soutěž
je poměrně vyrovnaná, a proto rozhodují o bodech
maličkosti, a bohužel si zatím neumíme kvalitu hry
udržet po celý zápas. Byly momenty, kdy jsme
soupeře dokázali přehrávat a vzápětí úplně vypadli
z rytmu a ztratili zcela zbytečně body. V mužstvu
chybí opravdový vůdce, který by dokázal v kritických chvílích hru uklidnit popřípadě vyhecovat
zbytek k větší bojovnosti. Musíme zapracovat na
fyzičce a na sebevědomí, abychom dokázali bodovat
i ve venkovních zápasech. Čeká nás spousta práce
a záleží jen na nás, jak se k tomu postavíme a co
budeme chtít udělat pro záchranu.
Podzimní výkony jsou zatím na záchranu
málo.
Trenér Jaroslav Urbánek

Juniorka – Městská soutěž mužů
Juniorka podávala na podzim velmi slabé
výkony. O tom svědčí také šesté místo v nejnižší
okresní soutěži a zisk pouze 14 bodů z jedenácti
zápasů a skóre 35:34. Důvodem je špatná tréninková
účast. Nejvyšší tréninkovou účast mají pouze ti, co
zároveň hrají za Áčko. Původní cíl, postup do vyšší
soutěže, se nám dosti vzdálil, ale ještě není nemožný
(na druhou Letnou ztrácíme pouze 10 bodů).
Předpokladem je plná účast na soustředění v lednu,
plná účast na trénincích! V některých zápasech mi
přišlo, že se hráči přišli jen vyprdět. Pokud by takto
mělo proběhnout i jaro, je otázkou, zda opět do ”B”
nevzít dorostence, kteří alespoň budou bojovat,
chodit na tréninky a makat, a odstavit ty, kteří mají
mizernou tréninkovou účast. Je smutné, že v Plzni
jsou jen 3 horší týmy, než jsme my.
Tréninky od prosince budou opět společné, jak
v tělocvičně, tak venku. Soustředění bude také
společné na Zelené Lhotě v termínu od 19.1. - 22.1.
20
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Dorost – Krajská soutěž dorostu

Dorostenci na letním soustředění na Hracholuskách.

Sezónu jsme zahájili v polovině srpna fyzickou přípravou v domácích podmínkách. Sehráli
jsme přátelské utkání v Úněšově s ml. dorostem
Vejprnic - technicky vybaveným účastníkem krajského přeboru. Příprava pokračovala soustředěním
na Radosti s využitím hřiště v Pňovanech, kterého se
zúčastnilo 12 hráčů. Pozitivním zjištěním byla velká
tréninková účast, což slibovalo dobrý start do sezóny
v soutěži, od které jsme úplně nevěděli co očekávat.
Bohužel se těsně před prvním mistrovským utkáním
zranil kapitán Ondra Šlechta, což byla citelná ztráta,
ale doufejme, že již na jaře bude plně připraven.
Podzimní část soutěže nakonec dopadla nad
očekávání – 4. místo - 23 bodů – skóre 31:16.
Velkým příslibem je mladý věk většiny hráčů, kdy
tento tým může být pohromadě ještě 2 roky.
Při zápasech se silnými soupeři bylo velkou
pomocí nastupování starších hráčů P. Foltýna a P.
Boháče.
Umístění v horních patrech tabulky je samozřejmě pěkné, ale také zavazující do další práce.
Trenéři Aleš Wagner a Martin Považan

SOKOL
Starší žáci –Okresní přebor PS

Rád bych pochválil všechny kluky, bez
výjimky, za bojovnost a odhodlání, které skoro
ve všech zápasech předváděli, a také za jejich tréninkovou docházku.
Trenér Pavel Foltýn ml.

Starší žáci po závěrečném zápasu s tatínky.

Pro letošní sezónu se opět založil tým starších
žáků, trenéry se stali Miroslav Šiml a Luděk Šilhánek. Tým začal s přípravou velice brzy, už na konci
července. V srpnu tým absolvoval kondičně herní
soustředění v počtu 11 hráčů z celkových 15.
Příprava byla velice pestrá a hlavně náročná v tom,
že si kluci museli zvykat na velké hřiště. První zápas
tým odehrál doma a to s favoritem soutěže TJ
Tlučná. Odehrál se velice zodpovědný a kvalitní
zápas a domácí tým vyhrál 4:2. Dalším zápasem
jsme si udělali výlet do Kožlan, ale z důvodu
špatného terénu se zápas neodehrál. Následně nás
doma čekal tým z velké dálky a to Kryry, i přesto že
už výkon nebyl tak dobrý, za výhru 2:0 máme 6b a 2.
místo v tabulce. Nikdo netušil, že to jsou body
poslední, následovala šňůra 4 zápasů bez výhry
a hlavně bez bojovnosti a chuti do fotbalu! Trenér
Miroslav Šiml rezignuje a přenechává štafetu
novému trenérskému týmu. Stal se jím Pavel Foltýn
st., Filip Beneš. Po výměně tým dostal nový impuls
a deklasoval 8:1 Baník Líně a z Mladotic si přivezl
1b. za remízu 1:1.

Mladší žáci po závěrečném zápase proti tatínkům.

Starší přípravka
– Městský přebor starších přípravek

Starší přípravka po zápase s rodiči 4.12.2016

Mladší žáci – Městský přebor
mladších žáků
Musím říct, že mladší žáci podávali po většinu
podzimní části sezóny moc dobré výkony.
Samozřejmě jsme se ale nevyvarovali horších
zápasů, žádný tým přece nemůže hrát pořád dobře.
Většina zápasů, které jsme sehráli, byla velmi
vyrovnaná. Dokázali jsme potrápit i papírově daleko
silnější soupeře. Ve 13 zápasech jsme dokázali získat 13 bodů. To nás zařadilo na 11. místo ze 14 týmů. Nejsme přece kapela, abychom pořád vyhrávali.

Klukům chci za podzim poděkovat za jejich
výkony v zápasech a docházku na tréninky, skoro
100% účast. V základní skupině soutěže jsme
skončili na čtvrtém postupovém místě s pěti výhrami
a třemi porážkami. Tím jsme postoupili do finálové
skupiny, což považuji za velký úspěch, protože
v týmu jsou kluci věkově mladší. Hlavním cílem
ve finálové skupině bude získat zkušenosti a potrápit
silné soupeře, což se nám povedlo hned výhrou
na SK. Klukům chci ještě jednou poděkovat a popřát
hezké Vánoce hodně dárků pod stromečkem, zdraví
štěstí a rodinnou pohodu.
Trenéři Aleš Král a Bořek Kadlec
OZ 93 - 2016
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Tělocvična

Mladší přípravka

Naše oddíly využívají velkou i malou tělocvičnu
v plném rozsahu zpravidla od prosince do konce února. Před
tím a potom fotbalisté chodí ven.
V nejvytíženější době pouze Sokol obsazuje 20 tréninkových jednotek (1,5 hodiny) týdně. Obrovská porce…! Hrát
chtějí také hasiči, florbalisté a další. Pro volejbalistky využíváme dokonce už tělocvičnu v Kozolupech. Přes různé požadavky trenérů, ale i hasičů, tenistů atd. je nutné vždy najít
kompromis. Pokud naše svěřence bude sport nadále bavit
a přijdou se hýbat další kluci a holky, bude nutné halu
přifouknout nebo vytvořit další cvičební prostor!

Turnaj firem 2016

Mladší a ještě mladší přípravka s trenérem Davidem Vrbou
po závěrečném zápasu podzimní sezóny s maminkami.

Zprávy z Výkonného výboru TJ
V České unii sportu máme registrováno
530 členů v 6 oddílech.

Trenéři a vedoucí … 27 lidí
Něco málo k trenérům, bez kterých by to nešlo a hlavně
kteří tomu obětují hodně svého volného času!
Všichni trenéři každý rok absolvují 2 hodinové školení
zaměřené na získání znalostí a dovedností v oblasti první
pomoci. Snažíme se, aby každý trenér měl minimální Licenci
ve svém sportu. Tento rok se nám podařilo, že všichni trenéři
fotbalu mají minimální licenci pro trénování. Opět je velice
pozitivní, že se trenéři chtějí vzdělávat, a to na vlastní náklady
a volný čas. I v ostatních sportech jsou částečně obsazeni trenéři s licencemi, ale ještě je tam dost trenérů, kteří potřebné
vzdělání nemají, a to je úkol na rok 2017.
Fotbal
15
trenérů
Volejbal
5
trenérů
Cyklistika
3
trenéři
Badminton
3
trenéři
Bowling
1
trenér
Hospoda a koliba
Od 1. září 2016 má hospodu na hřišti nový nájemce
Adam Mezera. Celá vnitřní restaurace je nekuřácká!
V objektu stadionu je možné pronajmout si na firemní
nebo rodinné akce kolibu, kterou spravuje také Adam Mezera.
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V sobotu 3. prosince proběhl v areálu TJ Sokol fotbalový turnaj firem. Zúčastnilo se šest týmů a byly vidět obdivuhodné a někdy podivuhodné mače, situace, kombinace.
Počasí přálo, Bořkovi Kadlecovi se výjimečně povedl
guláš. Pivo bylo studené a grog horký…
Nejužitečnějším hráčem byl vyhlášen Michal Zsemler
z týmu Lahůdky Kadlecovi.
Nejlepším brankařem se stal Martin Beneš z týmu A3
Sport.
Pořadí týmů:
1.
A3 Sport
2.
Keramika Soukup/SPO
3.
Novem
4.
Lahůdky Kadlecovi
5.
Exekutoři
6.
Saferoad

Volejbalový oddíl
Volejbalistky ženy přezimují na 1. místě
Volejbalový tým žen TJ Sokola Město
Touškov má před sebou zimní přestávku a za sebou
přesně polovinu soutěže. Postupně jsme zdolali celky Letné „B“ (3:1, 3:1), Bezděkova (3:0, 3:0),
Košutky (3:0, 3:0), abychom teprve v posledním
zápase s týmem Vejprnic okusili hořkost porážky
(3:0, 0:3). Ani toto zaváhání neohrozilo naše vedení
v tabulce! Jednoznačným cílem do jarního pokračování je tedy udržet vedoucí pozici a opět
po roce se pokusit o postup do Krajského přeboru I.
třídy. Velký dík patří samozřejmě všem hráčkám,
především pak kapitánce Evě Suché, která je motorem a organizátorem většiny tréninkových jednotek
a Agátě Strakové, která se jako odpovědná osoba
stará o veškeré technické náležitosti fungování
oddílu.

SOKOL

Přípravka

Turnaj TJ Sokol

V letošním roce má sedmnáctičlenná přípravka přihlášený městský přebor a krajská kola
minivolejbalu. Trénují dvakrát týdně pod vedením
Richarda Ceplechy.
V soutěžích si vedou dobře, pravidelně se
zlepšují a nechybí u nich chuť do hry ani zápal. Cíle
do sezóny jsou postup v barevných kategoriích.
Hráčky by neměly končit sezónu ve stejné
barvě, jako ji začaly.

V pátek 2. prosince otestoval výkonný výbor
spolu s trenéry schopnosti našich volejbalistek (žen)
a také našich fotbalových mužů (Áčko).
V tělocvičně nastoupil nejprve starší VV proti
volejbalistkám. Přestože jsme několik výměn drželi
krok, v závěru jsme nešťastnou střelou zdálky prohráli 2:0 na sety.
A tým vzdoroval statečněji, ale také si nepomohl. Takže o druhém místu rozhodoval poslední
vzájemný zápas nás starších a mladíků. Zápas se
vyvíjel velmi dobře a VV skoro sahal po vítězství.
Ale opět nás zradila koncovka a mlčení v našich
řadách. Na příští rok se lépe připravíme!
Vyhodnocení proběhlo na hřišti, každý tým si
odnesl …
Děkujeme za obrovskou podporu
v hledišti.
Za VV a trenéry Pavel Foltýn

Žákyně
Žákyně v počtu čtrnácti hráček mají letos
mimo městského přeboru, přihlášen i přebor
krajský.
Trenérkou zůstává Agáta Straková.
V této sezóně by hráčky měli skončit v lepší
polovině městského přeboru a předvést kvalitní
zápasy bez ohledu na výsledek v přeboru krajském.

Ženy
Ženy opět nastoupily do krajského přeboru
druhé třídy a po podzimní části skončily na první
příčce. V jarní části se tedy budou snažit tuto pozici
udržet, probojovat se až do finále a tam se poprat
o postup do vyšší třídy. Mimoto ještě dojíždí
na pražský ženský Eucerin turnaj pod záštitou AVL.

Smíšenky
Historicky poprvé má družstvo smíšenek
přihlášenou pravidelnou soutěž a tou je plzeňská
AVL.
V Plzni fungují dvě ligy a touškovští medvědáři bojují v druhé. Cílem je se něco naučit a s radostí ze hry zvládnout celou sezónu bez zranění.

Cyklistický oddíl
Bike club Město Touškov
Děti z cyklistického oddílu jsou již v plné
přípravě na novou sezónu 2017. Od 1. listopadu
chodí pravidelně 2x týdně do tělocvičny. Starší děti
se účastní dráhových a cyklokrosových závodů.
V listopadu proběhlo slavnostní vyhlášení
seriálu Talent Cup, začátkem prosince seriálu
Becker Cup. V obou seriálech se děti umístily
na předních příčkách, některé dokonce získaly to
nejvyšší umístění. V seriálu Becker Cup jsme obsadili 3. místo mezi kluby.
Se seriálem, letos to byl již 16.ročník, se loučí
dosavadní generální partner Becker Bohemia s.r.o.
Novým partnerem pro následující roky bude domažlická firma Kovobel, výrobní družstvo.
Příští rok se bude konat Letní olympiáda dětí
a mládeže, pořadatelem pro rok 2017 je Jihomoravský kraj. Z cyklistických disciplín se pojede
OZ 93 - 2016
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závod horských kol XCO a dráha (omnium).
Nominovanými z našeho oddílu jsou v kategorii
žákyň starších Šárka Křikavová 2003 a Adéla
Foltýnová 2004, v kategorii kadetů David Kamien
2002. Dva nominační závody absolvují děti ještě
do konce roku 3.-4.12, 18.12.2016.- dráha, další tři
závody na horských kolech na jaře 2017. Kdo bude
reprezentovat Plzeňský kraj na LODM, budeme
vědět koncem dubna.
Výsledky ze závodu a umístění v jednotlivých
seriálech jsou pravidelně aktualizovány na stránkách seriálů a stránkách TJ Sokol Město
Touškov.
Trenérka Renáta Foltýnová

Badminton

Tým badmintonu s trenérkou Veronikou Benýškovou v hale.

Zdravím všechny příznivce sportu, badmintonu a Rakeťáků. Tentokrát si na úvod trochu
popláču. Nechtěl jsem, ale je to silnější než já.
Začátek sezóny totiž připomínal béčkový
holywoodský horor. Právem silnějšího nám byl bez
skrupulí odebrán tradiční tréninkový čas, na který
jsme byli zvyklí a který byl přizpůsoben možnostem
trenérky, možnostem mým a možnostem Rakeťáků.
To co následovalo při hledání termínu nového,
nazvu velmi slušně chaosem a to jen proto, že jsem
četl Rychlé šípy a nerad mluvím sprostě. Situace
došla až tak daleko, že osud badmintonu se zdál být
zpečetěn. Naštěstí na scénu rázně vstoupila paní
správcová haly a i díky ochotě jiných sportovních
skupin, nám pomohla s řešením. Mockrát děkujeme.
Jaký to kontrast s přístupem kolegů trenérů, kteří si
náš tréninkový čas urvali bez ohledu na následky
a i vedení TJ nám pomohlo asi jako světové mocnosti
Československu při zabírání Sudet.
Bilance odsunu: komplikace pro trenérku Veroniku, která jen díky své dobré vůli omezila závazky v mateřském klubu a dojíždí alespoň ob týden
a odchod třetiny Rakeťáků z důvodu střetu zájmů.
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Tak jsem si ulevil, poplakal a je na čase utřít
slzy, vysmrkat se a napsat také něco pozitivního.
Je skvělé, že těch pozitiv je přeci jenom více.
Tak za prvé. Říká se, že v nouzi poznáš přítele a já si
moc cením podpory ze strany rodičů Rakeťáků, kteří
prokázali, že jsou za badminton rádi, že jim osud
oddílu není lhostejný a není to pro ně jen odkladiště
dětí. Moc děkuji. Dalším pozitivem je raketový (jak
také u Rakeťáků jinak) nárůst členů. Torzo oddílu
doplnili nováčci a aktuálně se badmintonu věnuje 18
dětí. Super. A do třetice všeho dobrého je příchod
posily realizačního týmu. Novým asistentem trenérky se stal Miroslav Flídr. I díky Mírovi můžeme
Rakeťáky dělit až na tři výkonnostní skupiny, což
výrazně zkvalitňuje přípravu. Míro vítej, přišel jsi
v pravý čas. O tom jak povedená jsme partička, svědčí i fakt, že v případech personální nouze trenérů, se
můžeme spolehnout na nejstarší Rakeťáky, kteří
dokáží připravit trénink a v rámci svých možností ho
i vést. Hoši děkujem!
Snad nikoho neurazí, když do článku o badmintonu napíši také něco o badmintonu. Nejodvážnější borci se zúčastnili turnaje v Dobřanech
a nejen, že se z toho nezbláznili, ale skvěle si zahráli
a získali cenné zkušenosti. Chystáme opět Vánoční
turnaj pro Rakeťáky a rodiče, nějaké silvestrovské
rozpohybování se, v novém roce turnaj pro veřejnost
a snad i něco navíc.
Závěrem přeji všem pohodový zbytek roku.
Užijte si v klidu Vánoce. Nezapomeňte sportovat.
Nikdy není pozdě zkusit nové sporty a například
pro badminton jsou u nás ve městě vážné ideální
podmínky. V novém roce přeji především pevné
zdraví a žádný stres.
Za oddíl badmintonu Standa Novák

Tenis
Dne 8. října se odehrál poslední letošní
tenisový turnaj. Tradiční "Mužskou čtyřhru" sehrálo
jedenáct párů. Hrálo se ve dvou skupinách, z nichž
postupovali první dva do semifinále. Všechny zápasy se hrály na jeden set, finále pak na dva vítězné.
Skupina A
Kulík Alexandr, Buchbauer Lukáš
Kryč Zdeněk, Ruml Dušan
Zajíček Milan, Duba Michal
Karbusický Stanislav ml., Kadlec Bořek
Hlaváček David, Zítka Zbyněk
Wenner Pavel, Hobza Martin

SOKOL

Střípky z CPOS Město Touškov

CPOS Město Touškov převzalo
ocenění Národní ceny kvality ČR
v programu START EUROPE

Skupina B
Fišer Richard, Honz Roman
Hlaváček Pavel, Weisskopf František
Hirth Jan, Vaňač Jan
Kvapil Petr, Ptáček František
Král Aleš, Dudek Petr
Semifinále
Hlaváček P., Weisskopf F. x Kryč Z., Ruml D.
6:3
Zajíček M., Duba M., x Král A., Dudek P. 6:2
Zápas o 3. místo
Kryč Z., Ruml D. x Král A., Dudek P.

6:2

Finále
Hlavácek P., Weisskopf F x Zajícek M., Duba M.
1:6, 3:6
I pres zpocátku "lehce mokré kurty“, menší
prerušení deštem a „více mokré kurty" se turnaj
velmi povedl.
Chladnejší pocasí jsme premohli svarákem
a grogem, horkou cesneckou, vynikající paštikou
a ke konci ješte klobásami. Vítezové si odnesli sklenené poháry, plakety a všichni úcastníci dostali jako
dárek klícenku.
Poradatel Dušan Ruml

Konečná tabulka tenisové ligy žen

CPOS Město Touškov převzalo již druhý rok
po sobě významné ocenění Národní ceny kvality
ve Španělském sále na Pražském hradě. Ocenění
převzala ředitelka organizace, Lenka Šeflová spolu
se starostkou Města Touškova, Ivetou Zajíčkovou.
V loňském roce Centrum uspělo v programu
Excelence model START PLUS, Perspektivní organizace. V letošním roce pracovalo se zpětnou vazbou
na základě hodnotící zprávy Národní rady ČR. Zvolilo cestu trvalého zlepšování a posílilo několik
stránek vyhodnocených jako oblast pro zlepšování.
Zapojilo se do modelu EUROPE STAR a realizovalo
3 projekty, které byly i v letošním roce vyhodnoceny
úspěšně. Účast v Národní ceně je pro nás začátkem
trvalé cesty k zlepšování a zkvalitnění služby v budoucnosti. Ceny jsou udělovány dle stejných pravidel v 85 zemích světa a to je pro CPOS Město
Touškov obrovská výzva.
Jedním z vyhodnocených projektů v rámci
START EUROPE je projekt Drahokamy času. Jedná
se o sérii natočených spotů o seniorech, kdy se snažíme o zachycení životního příběhu člověka, jeho hodnot, hledání moudra a poselství pro mladé generace,
vzájemné mezigenerační propojení. Hlavním přínosem projektu bylo vytváření pozitivního klimatu
v organizaci.

Předávání cen
ve Španělském sále na Pražském hradě

TJ Sokol
přeje všem členům, občanům a přátelům
poklidné vánoční svátky,
hodně zdraví a štěstí
a v celém novém roce
hodně chuti
do pohybu a sportu.

Předávání cen ve Španělském sále na Pražském hradě - Slavnostní předávání Národní ceny
kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou
odpovědnost a udržitelný rozvoj se odehrálo
22. 11. 2016 ve Španělském sále na Pražském hradě.
Záštitu převzali nejvyšší představitelé státu –
OZ 93 - 2016
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Střípky z CPOS Město Touškov
prezident České republiky Miloš Zeman, předseda
Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch,
předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka,
ministr průmyslu a obchodu České republiky Jan
Mládek, dále Rada kvality České republiky a významné podnikatelské a zaměstnavatelské svazy
ČR. Cílem Slavnostního večera je veřejně ocenit
organizace a firmy, které systematicky zvyšovaly
kvalitu svých činností a dosahovaly tak nadprůměrných výsledků v silně konkurenčním prostředí.
Večerem provázeli moderátoři Marcela
Augustová a Patrik Rozehnal. Kulturním zpestřením
večera bylo pak pěvecké vystoupení Dagmar
Peckové s hudebním doprovodem Zdeňka Klaudy.

Zdobení vánočního stromečku
ve společenské místnosti DPS

Cena kvality v sociálních službách
za rok 2016

Dne 1.prosince 2016 dopoledne bylo v Domě
s pečovatelskou službou uspořádáno zdobení vánočního stromečku a také posezení s občerstvením.
Účast byla hojná a atmosféra se nesla v milém
vánočním duchu. Obyvatelé DPS a zaměstnanci
společnými silami ozdobili stromeček, který dělá
parádu v naší společenské místnosti. Navštívit nás
přišla i paní starostka Iveta Zajíčková a pan místostarosta Jan Veselý. Všem přítomným popřáli krásné
Vánoce a hodně zdraví do nového roku.
I my přejeme všem krásné prožití vánočního
času a do nového roku jen to nejlepší.

V úterý 1. listopadu 2016 se v Rytířském sálu
v Senátu PČR již po jedenácté uskutečnilo předání
ocenění v rámci projektu Cena kvality v sociální
péči. Jednu z Cen Sympatie převzala naše kolegyně
Iva Němcová. K úspěchu jí popřála i ministryně
práce a sociálních věcí ČR , Michaela Marksová.
Paní Ivě patří veliké poděkování a přejeme jí,
aby byla stále tou oporou pro všechny kolem sebe
a to s neskutečnou vlídností a lidskostí.

2016
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Letošní podzimní vítání občánků proběhlo 26. listopadu 2016.
Navzdory chladnému počasí se dostavilo deset rodičů se svými miminky – našimi novými občánky.
Přivítáno bylo 6 chlapců a 4 holčičky. Jmenovitě Aleš Kocek, Amálie Nedelkov, Matěj Ulman,
Martin Gašpar, Vojtěch Kordík, Štěpánka Chmelíková, Matyas Jakeš, Alexej Škorpil,
Anna Krňoulová a Šárka Viková.
Děkujeme tímto všem zúčastněným, že s námi přišli příjemně strávit sobotní dopoledne. Opravdu velké
poděkování patří dětem z naší základní školy a jejich učitelkám za dokonalé vystoupení, kterým potěšily
všechny přítomné.

Gratulujeme k příchodu na svět
Listopad 2015

Únor 2016

Charlotte Paulová

Viktorie Karbusická Marie Ratzová
Ondřej Šlapák

Březen 2016

Červenec 2016

Srpen 2016

Štěpánka Chmelíková Matyas Jakeš

Gratulujeme k životnímu jubileu
Leden 2017
Běhounek Ladislav
Bokrová Marie
Brunnerová Olga

Havlíčková Anna
Heráková Alexandra
Honz Jindřich
Jandová Libuše

Malá Milada
Novotná Kateřina
Škardová Eugenie

Taracköziová Marie
Vaňačová Helena
Větrovcová Kateřina
Ing. Walter Karel

Únor 2017
Blahová Jindřiška
Demjanová Věrka
Dudová Helena
Honzová Elfrída
Janča Bohumil

Kubík Bedřich
Mašková Jiřina
Měsíček Jan
Měsíčková Jana
Roubalová Růžena

Řanda Josef
Ing. Řehula Jan
Sedláková Eva
Ing. Šantora Miloslav
Šmatláková Květa

Tesařová Jiřina
Tomková Helena
Veselá Věra
Vodička Ladislav
Weisskopfová Marie

Honzík Stanislav
Jabůrek Bohumil
Jeřábková Božena
Koudelová Irena
Královcová Božena
Laudonová Růžena

Lepší Jana
Nachtmann František
Pinkerová Naděžda
Ruml František
Saková Olga
Strnad Miroslav

Šesták Karel
Škarda Josef
Šváb Jan
Ing. Tučková Libuše
Vondrová Marie
Ing. Walter Jaroslav
Walterová Renata

Březen 2017
Bárta Josef
Ambróš František
Bártík Josef
Brožová Růžena
Čechura Jiří
Dolanská Helena

Duben 2017
Břicháčková Olga
Červená Emilie
Dolejšová Gerlinde
Dudková Libuše
Holubová Věra
Jindrová Jana

Křižíková Věra
Kumperová Markéta
Lipertová Marta
Markvart František
Munduch Jiří

Němečková Emanuela
Pašková Božena
Plass František
Škarda Ladislav
Škardová Anna

Šlaufová Irma
Šmatlák Jindřich
Titl Pavel
Titlová Marie
Tkáč František

Vanžura Jaroslav
Vilikovská Bedřiška
Vraná Anna
Zapomělová Jolana
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