Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XX. číslo 7/2010* cena 3,- Kč

Vážení spoluobčané,
přiblížil se nám konec roku 2010 a máme tak možnost ohlédnout se za
tím, co nám přinesl. Určitě je spousta věcí, které se podařilo udělat, ale
zajisté se najdou i takové, které se nestihly či odložily. Nyní je vhodná
doba na chvilku se zastavit a zavzpomínat na ty, kteří s námi již nejsou a
nemohou se těšit z našich úspěchů.
Zároveň je čas na to, říci si, co asi bude nového v příštím roce. Bude to
rok plný nezbytných reformních opatření a vládních škrtů mající především
vliv na příjmy nás všech. Bude to rok s novým starostou, ve kterého
vkládáte své naděje a očekáváte, že se konečně něco změní. Jednoduché
to nebude pro mě ani pro nové členy zastupitelstva, ale věřím, že se s tím
všichni dokážeme úspěšně poprat a na konci příštího roku budeme moci
konstatovat „byl to dobrý rok“.
Závěrem mi dovolte, abych v tento předvánoční čas Vám všem jménem
svým i jménem Rady a Zastupitelstva města Toužim popřál vše nejlepší do
nového roku, hodně štěstí a pracovních i osobních úspěchů.
Alexandr Žák
starosta
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Oznámení o konání výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Touţim vyhlašuje dne 29. 11. 2010 dle zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na
obsazení pracovní pozice:

Vedoucí stavebního úřadu
pracovní poměr na dobu určitou
Druh práce:
Místo výkonu práce:

úředník
správní území obce pověřeného obecného
stavebního úřadu Toužim
Platová třída odpovídající druhu práce:
PT 9 - 10
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
Další předpoklady:
středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
technického směru
Lhůta pro doručení přihlášky:
20.12.2010 včetně do 15:00 hod.
Výhodou:
Organizační a komunikační schopnosti
Základní znalost zákonných norem pro příslušný obor a schopnost jejich aplikace v
praxi
Prokázání znalosti v oboru stavebního nebo správního práva
Zvláštní odborná způsobilost v daném oboru
Praxe ve veřejné správě
Řidičský průkaz skupiny B
Uţivatelská znalost práce s PC
Náleţitosti písemné přihlášky:
dle § 7, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.
jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození zájemce; státní příslušnost
zájemce; místo trvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu; datum a podpis
zájemce
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: dle § 7, odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb.
strukturovaný ţivotopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a o dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence rejstříku trestů ne
starší neţ 3 měsíce; ověřená kopie o nejvyšším dosaţeném vzdělání; další doklady,
které se týkají odborné způsobilosti zájemce. V přihlášce uveďte kontakt (telefonní
číslo, případně e-mail)
Místo a způsob podání přihlášky: osobně na podatelně městského úřadu
Písemně na adresu: Město Toužim, Sídliště 428, 364 01 Toužim
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Toužimští muzikanti v Sokolově
Kaţdým rokem nám vánoční koncerty navozují příjemnou adventní atmosféru. Uprostřed
hromad čerstvě napadaného sněhu se ve čtvrtek 2.12.2010 v Sokolově, v Klášterním kostele
svatého Antonína Paduánského, uskutečnil adventní koncert dechových hudeb Základní
umělecké školy Sokolov a Základní umělecké školy Touţim. Společný program nacvičili
hudebníci na listopadovém soustředění a zařadili do něj kromě tradičních koled i celou řadu
dalších skladeb, více či méně laděných vánočně, například Kanderův New York, New York či
Händlovo Largo.
Na závěr zazpíval pěvecký sbor ZUŠ Sokolov Zvonek, šedesátičlenný orchestr ho velmi
decentně doprovodil. Série českých koled trvala téměř 25 minut a v prostorách tohoto
renovovaného chrámu nastolila opravdu vánoční atmosféru. Byl to velkolepý záţitek. Teď uţ
se jen vydat nakoupit dárečky a těšit se na Štědrý večer.
Dobrá zpráva pro příznivce touţimské mládeţnické dechovky - samostatný koncert
s pozvanými zpěváky se uskuteční 26.2.2011 od 17 hodin v touţimské sokolovně. Všechny
vás srdečně zveme a těšíme se na vaši účast.
Za sdruţení Přátelé touţimské mládeţnické dechovky Jana Černohorská

Autorem fotek je pan Václav Podracký.
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Mikulášská nadílka ve škole
V pondělí 6.12.2010 se na touţimské základní škole konala mikulášská nadílka. Mikuláš, andělé a čerti
řádili od desáté hodiny ranní. Jejich rojení začalo ve cvičné kuchyňce základní školy. Poté se vydali

postrašit děti na první stupeň. Mnoho zlobivců bylo odtaţeno čerty za dveře, ale po domluvě byli
propuštěni zpět do tříd. Děti dostávaly mnoho sladkých odměn, ale někteří nedostali nic. O průběh
celé akce se postarali ţáci: Karel Daněk, Andrea Horníková, Šárka Kotačková, Eliška Burgerová, Radek
Vrána a Jan Hanket z 9.A. Fotodokumentaci pořídil Filip Strolený, také z 9.A.
Chtěli bychom poděkovat třídním učitelkám z
prvního stupně za poskytnutí pamlsků pro děti,
také paní učitelce Váňové jakoţ to hlavní čertici.
Nejvíce děkujeme vedení školy, ţe nám tuto akci
umoţnilo.
Za kolektiv Mikuláše, andělů a čertů
Karel Daněk a Filip Strolený z 9.A

Světový den boje proti AIDS
Tak jako kaţdý rok, tak i v letošním roce se naše škola zapojila do osvětové kampaně Červená stuţka.
Organizačně zaštítila celou akci spojenou s prodejem stuţek děvčata z devátých ročníků, která v
průběhu dopoledne prodejem získala 1600,- korun. Výtěţek z akce byl sloţen na účet společnosti
SPRV, která provozuje praţský Dům světla, pořádá
osvětové besedy o této zákeřné nemoci a zároveň
přispívá na testování nemocných lidí. Poděkování
patří
těmto
ţákyním:
H.Hanzáková
9.A,
Š.Kotačková 9.A, B.Plachá 9.B, K.Jančářová 9.B,
L.Krausová 9.B, L.Květoňová 9.B.
Osvětové kampani předcházela zajímavá beseda,
určená ţákům 8. a 9. tříd, která byla právě
zaměřená ke Světovému dni boje proti AIDS,
nebezpečí šíření pohlavních nemocí a prevenci v
této oblasti. Besedu vedl p. Z. Pospíšil, který ţáky
zaujal svým neformálním obsahem přednášky,
zajímavými příklady z praxe a v závěru besedy
odpovídal na zvídavé dotazy ţáků.
ZŠ Touţim - J. Váňová
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Blažejská lípa
K dominantě barokního poutního kostela sv.
Blaţeje u Branišova patří rovněţ Blaţejská lípa. Lípa stojící
jen několik metrů od paty kostela byla svědkem jeho
slávy i zániku. Kostel byl vystavěn za doby opata
tepelského kláštera premonstrátů Rajmunda III. v letech
1732 aţ 1733. Konsekrace byla provedena v roce 1734.
Ke kostelu patřila fara, kde přebýval kaplan a lesní
adjunkt. V kostele se konalo několik mší svatých v roce.
Nejdůleţitější byla poutní mše svatá, tedy putování k sv.
Blaţeji, konané vţdy 3. února. Součástí těchto poutí byly
podle ústních pramenů trhy, kde bylo moţno koupit
drobné zemědělské nářadí. Kostel stojí v místech dávno
zaniklé protestantské vsi Janovec. Jméno Janovec nesl aţ
do roku 1878 přilehlý rybník, kdy byl přejmenován na
Kapellenteich (tento název je i dnes uţíván příslušníky
rybářského cechu). Dnes nese rybník jméno Blaţejský.
Na dně tohoto rybníka se mají nacházet pozůstatky
zaniklé vsi Janovec.
Nejhorší období pro poutní kostel nastalo
v 50.letech minulého století. Okolní pozemky byly
obhospodařovány Státním statkem Teplá. Do těchto
končin přijíţděli skupiny mladých brigádníků budovat zde
socialistické zemědělství. Jejich přítomnost byla patrna i
na kostele. Dveře kostela byly opakovaně vyráţeny. Kostel byl vykrádán a znesvěcován. Kostel
znesvěcovali rovněţ výletníci koupající se v Blaţejském rybníce. Úplnou zkázu kostela dokončil poţár
na svátek Boţího těla v roce 1957. Svátek Boţího těla patří mezi proměnlivé církevní svátky, je tedy
vţdy ve čtvrtek.
Kostel vyhořel po zásahu blesku do lípy. Část mohutné koruny lípy spadla na šindelovou
střechu kostela a způsobila poţár. Síla úderu blesku je patrna i po více neţ 50 letech na kmenu lípy.
Blesk lípu téměř rozpoltil. K úderu blesku a následnému poţáru došlo v době senoseče, kdy na
okolních lukách pracovali zaměstnanci Státního statku Teplá, kterým se podle pamětníků podařilo část
vnitřního vybavení z hořícího kostela vynést. Mělo k tomu dojít za jasného počasí, které nad krajinou
panovalo. Je to snad legenda?
Pozůstatky kostela, fary i okolní pozemky se staly smetištěm regionu. Obrat k lepšímu nastal
aţ v roce 2007, kdy byl kostel převeden na o.s. Cesta z města. V rámci worcampů byl proveden
důkladný úklid dotčených míst od odpadků. Byly vyřezány náletové dřeviny, zdi kostela byly
zakonzervovány. Je pravidelně prováděna úprava prostranství. Byla vybudována naučná stezka sv.
Blaţeje. Prezentace této zásluţné činnosti byla provedena 11.11.2009. V roce 2010 bylo v kostele
konáno několik zdařilých kulturních akcí. Došlo k výraznému oţivení poutního místa. Poděkování paní
Kamile Prchalové.
Snímek zachycuje Blaţejskou lípu s následky úderu blesku.
Jaroslav Hráský

INFORMACE PRO RYBÁŘE
MO ČRS Touţim upozorňuje všechny své členy, ţe prodej povolenek na rok 2011 bude probíhat od 17.
ledna 2011 vţdy kaţdé pondělí a středu od 14 do 17 hodin. Prodej bude zajišťovat hospodář MO
v objektu č.p. 408 v Tepelské ulici v Touţimi (pod kopcem vlevo). V tyto dny bude moţno si zakoupit i
novou členskou známku. Výbor MO ČRS Touţim přeje všem svým členům do nového roku vše nejlepší
a hodně rybářských i osobních úspěchů.
Zdeněk Joza
hospodář MO ČRS
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Váţení občané města,
nechci Vás zdrţovat v předvánočním rozjímání, ale přesto mi dovolte Vás seznámit v těchto
necenzurovaných novinách s několika postřehy, jak předvolebními, tak i povolebními.
1) Volební program ODS se opírá jen o myšlenky, které zazněly na Radě města, kdy se
projednávalo, co by bylo třeba udělat. Jediný bod 3, kde chtějí ve spolupráci s LČR vybudovat
relaxační okruh. Zřejmě asi nebyli schopni nic jiného vymyslet. V bodu 4 chtějí zajistit funkčnost
TN, ale mají tam dvě zásadní hrubé gramatické chyby, které by neměl udělat ţák v šesté třídě.
2) pokud se týká volebního programu „Změna pro Touţim“ tak těmto planým slibům a „bludům“
mohl uvěřit jen ten, kdo nemá o práci Rady a Zastupitelstva města ani ponětí. Jsou tam v 18
bodech uvedeny záleţitosti, na které nemá město ţádný vliv. Ale to našemu demokratu p.
Schierlovi vůbec nevadí. Je nutné voliče nalákat, aby od něj byl hlas ve volbách.
O tom, ţe to jsou nesplnitelné plány, jste se mohli přesvědčit v posledním čísle TN v článku tohoto
zastupitele v posledním odstavci, kdy z 18 bodů mu zůstaly jen 2, neboť revitalizace náměstí v jeho
programu nebyla.
Zde se také zmiňuje o vůli voličů. Abych jeho chybný názor uvedl na pravou míru, tak podle mého
názoru byla jasná. Pokud si provedeme sestavení dle obdrţených hlasů, tak by naše hnutí mělo
v patnáctičlenném zastupitelstvu 12 členů. Ovšem volební systém a přepočet na mandáty udělal své a
zhatil vůli necelých 34 % těch, kteří nám odevzdali své hlasy oproti jeho 19 % a ODS 17 %. Podle
počtu hlasů se všichni naši kandidáti z počtu 75 dostali do 25 místa.
Našich 5 zastupitelů má na jeden mandát průměr 433,4 hlasů. Změna pro Touţim má průměr
328,3 hlasů a ODS má průměr 247 hlasů. Pokud si uděláme porovnání na celkový průměr všech stran
a hnutí, opět vyznívá v náš úspěch:
1) Naše hnutí
369,4 obdrţených hlasů
2) Změna pro Touţim 211,9 obdrţených hlasů
3) ODS
186,8 obdrţených hlasů
4) KSČM
172,4 obdrţených hlasů
5) Všechno znovu
158,2 obdrţených hlasů
Tato čísla hovoří za vše a kaţdý rozumný občan si udělá úsudek o tom, kdo se skrývá za vůlí voličů
a kdo se za kaţdou cenu chopil moci. Zbabělost a chtíč se moci chopit projevila v povolebních
jednáních. Nechci se zde o tom rozepisovat, ale aktéři ví své. Doufám, jak píše, ţe tu sametovou
revoluci konečně dokončí a posunou se k vyspělé demokratické Evropě, kde se nenosí arogance moci,
cenzura, korupce a porušování práv občanů. O těchto jeho slovech jen pár poznámek:
1) Korupce:
Vhodný kandidát na starostu p. Ţák, protoţe jedině stranický kandidát ODS můţe obci přinést
potřebné dotace, neboť tyto zatím ovládá ODS. Touto větou sám přiznává korupci a ještě ji svým
hlasem podporuje.
2) Arogance moci:
O tom je zbytečné polemizovat. Kdo si usurpuje moc je zřejmé z předcházejících odstavců. K tomu
je třeba se vrátit o čtyři roky zpět. Ve volbách v roce 2006 mělo naše hnutí 6 mandátů a s KSČM,
kteří měli 2 mandáty, jsme měli nadpoloviční většinu. I přes to jsme demokraticky navrhli ODS
místo v Radě. V nynějších volbách ještě několik dnů před nimi platila slovní domluva, ţe tento
svazek bude zachován. Nestalo se tak, takţe jsme to nebyli my, ale ODS, která prohlašovala, ţe se
Schierlem nikdy. I stalo se, neboť ODS ve většině obcí a menších měst nedosáhla na vrcholné
posty a proto i středově zaloţená Touţim, se hodila „do krámu“.
3) Cenzura:
Je pravdou, ţe jsme neuveřejnili jeho článek o touţimském faráři. Důvod je jasný.
V tomto článku jeho osobu vyzdvihoval a děkoval mu za jeho přínos městu.
Skutečnost ovšem byla jiná. Tato osoba udělala velkou díru do hospodaření farnosti. Generální
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vikář z Plzně o tom informoval farníky po jedné mši, kterou v místním kostele celebroval. Proto
tento opěvný článek nebyl po dohodě s vikářem uveřejněn. Ani nechci domýšlet, co se vše na faře
odehrávalo, neboť tato osoba byla vyloučena z církve a v současnosti ţije se svým přítelem
v Německu.
4) Demokracie:
O své demokracii se přesvědčil na posledním zasedání zastupitelstva, kdy i jeho parťáci se proti
němu postavili a zase to bylo 14 : 1 v rozhodování. Opět má pravdu jen on a ostatní jsou
manévrováni, ale kým, kdyţ uţ tam Vrána není?
5) Porušování práv občanů:
To se děje jen v jeho myšlenkách. Za mého působení se nestalo, ţe bych s někým odmítl jednat.
Všichni víme, ţe zastupitelstvo je nejvyšší orgán ve městě. Pokud tam přijde občan jako do chléva,
tak se s ním tak musí jednat. Ale to všechno je jen ve výchově člověka. Některým byly dány do
vínku ty nejhorší charakterové vlastnosti, které vůbec člověk můţe mít a to sobeckost, leţ, závist,
faleš a zradu.
A nyní k tomu, co se mi nelíbilo:
a) na slavnostním zasedání zastupitelstva přijdou někteří v hnědém tričku a v košili:
To by měla býti slavnostní chvíle v jejich ţivotě?
b) po zvolení starosty několik občanů odešlo s tím, ţe na divadlo přijdou jindy. Katastrofa byla
zvolení místostarosty.
c) vyzývám pisatele, aby uvedl nějaký korupční skandál za mého působení. Dále ho ţádám, aby
si mé jméno vícekrát nebral do svých úst a svého pera. Jinak budu nucen podat ţalobu na
ochranu osobnosti. Doufám, ţe to uţ konečně pochopí.
d) p. Strakovi vzkazuji, ţe práce zastupitele není obchod, ale sluţba občanů, Nejde si klást
podmínky – něco za něco.
e) přeji všem novým aby nedošlo k tomu, ţe tam nebude „děkujeme odejděte“, ale „utíkejte, ať
Vás nikdo nevidí.„
Váţení občané, kaţdý z Vás si můţe zjistit při procházce Touţimí a přilehlých obcích co se za mého
působení na postu starosty udělalo. Vše, co jsem dělal se svými spolupracovníky, jsme dělali v dobré
víře a s čistým svědomím. Město není zadluţené na rozdíl od jiných. Šetřili jsme finanční prostředky na
kofinancování dotačních projektů, hlavně na náměstí.
Do konce roku by se měly vrátit finance (park, parkoviště) cca 6 mil., neboť tyto akce se musí
uhradit a po vyúčtování je přislíbená dotace zaslána. Tyto prostředky jsou z ROPU a měly by přijít
ještě finance za Sokolovnu a zateplení kabin na hřišti z dotačního titulu SZIF, které byly podány přes
MAS Vladař a svazku „Doupovské hory„. Z naší činnosti by městu ke konci roku mělo zůstat do 18 mil.
Kč. Pokud se mýlím v odhadu zůstatku financí ke konci roku, tak se dopředu omlouvám. Mimo toho
jsme zanechali podaný úspěšný projekt na dokončení veřejného prostranství u rehabilitace včetně
oddělení plotem a chodníkem školky od tohoto prostranství. Dále je tam zajištěn dotační titul na
opravu chodníků v MŠ. Zbabělost Vám nedovolila se s námi o těchto problémech poradit, a proto
vystupujete na veřejnosti a děláte jen ostudu. Tato výtka je adresována místostarostovi za jeho
vystoupení ve svazku „DH„ a zastupitelstvu.
Váţení, i já vím, ţe nelze zastavit čas a jednou k tomu musí dojít, ale měl jsem důstojnější
představu i ohledně nastupující generace.
Dovolte, abych za naše hnutí srdečně poděkoval všem, kteří nám v těchto volbách dali svůj hlas.
Je to „Pyrhovo vítězství„, ale taková je skutečnost, pokud nedojde ke změně volebního systému. Ţe se
s tím musí něco dělat, o tom nás tyto volby přesvědčily.
Přeji Vám všem šťastné proţití svátků vánočních a hlavně zdraví v nastávajícím roce 2011.
Vrána Antonín
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Slovo k volbám – jak se přidělují mandáty
Po ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Touţim a zejména po zveřejnění výsledků voleb
v Touţimských novinách, se mě lidé ptají, jak se vlastně přidělují mandáty jednotlivým
volebním stranám, jak je moţné, ţe členem zastupitelstva se stává kandidát s malým počtem
hlasů a kandidát s mnohem větším počtem hlasů se do zastupitelstva nedostane. Pokusím se
celou záleţitost stručně vysvětlit.
Volby do zastupitelstev obcí stejně jako volby do Sněmovny Parlamentu České republiky se
konají podle zásad poměrného zastoupení (na rozdíl od voleb do Senátu PČR, kdy se volí
většinovým systémem).
Zákon č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí uvádí: ....celkový počet platných hlasů,
který obdrţela kandidátní listina se dělí postupně čísly 1, 2, 3 a dále vţdy číslem o jedno
vyšším tak, aby počet dělících operací odpovídal počtu kandidátů na kandidátní listině. Podíly
vypočítané tímto způsobem se seřadí podle velikosti aţ do počtu mandátů, které mají být při
volbách do zastupitelstva přiděleny (v Touţimi do počtu 15 – zastupitelstvo města má 15
členů). Za kaţdý podíl obsaţený v této početní řadě získá kandidátní listina jeden mandát.
Jak se tato skutečnost projevila v říjnových volbách:
Celkový počet hlasů pro jednotlivé kandidátní listiny:
Občanská demokratická strana (ODS)
Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst (HHROM)
SNK Změna pro Touţim (SNK)
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
Všechno znovu SNK (VZ SNK)

2.802 hlasů,
5.541 hlasů,
3.179 hlasů,
2.586 hlasů,
2.373 hlasů.

Vypočítané podíly (celkový počet hlasů dělený čísly 1, 2, 3, ....):
ODS

2.802 HHROM
1.401
934
700
560
467
400
atd. - celkem 15 operací

5.541
2.770
1.847
1.385
1.108
923
791

SNK

3.179
1.589
1.059
794
635
529
454

KSČM

2.586
1.293
862
646
517
431
369

VZ SNK

2.373
1.186
791
593
474
395
339

Seřazení podílů podle velikosti a přidělení mandátů:
1. 5.541
mandát získává
HHROM
9. 1.401
mandát získává
ODS
2. 3.179
SNK
10. 1.385
HHROM
3. 2.802
ODS
11. 1.293
KSČM
4. 2.770
HHROM
12. 1.186
VZ SNK
5. 2.586
KSČM
13. 1.108
HHROM
6. 2.373
VZ SNK
14. 1.059
SNK
7. 1.847
HHROM
15.
934
ODS
8. 1.589
SNK
Tímto způsobem získala ODS 3 mandáty, HHROM 5 mandátů, SNK 3 mandáty, KSČM 2
mandáty, VZ SNK 2 mandáty.
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Mandáty přidělené kandidátní listině se pak přikáţou kandidátům podle pořadí, v jakém jsou
uvedeny na kandidátní listině, pokud nedojde ke změně způsobené křížkováním kandidátů:
Celkový počet hlasů odevzdaných pro volební stranu se vydělí počtem kandidátů této strany
(15), k tomu se připočte 10 % ze stanoveného průměru a získá se tak hranice pro
porovnávání. Má-li některý z kandidátů více hlasů, neţ je tato hranice, postupuje v kandidátní
listině na první místo. Je-li takových kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů,
které byly pro ně odevzdány.
Jak se tato skutečnost projevila v říjnových volbách:

Hranice pro porovnání činila pro ODS 204 hlasů (2.802:15+10%), pro HHROM 405 hlasů,
pro SNK 232 hlasů, pro KSČM 189 hlasů, pro VZ SNK 173 hlasů. Tuto hranici překročili a
tím se dostali na přední místa kandidátky u:
- ODS: Zemanová, Ţák, Veverka, Šambergerová, Ţeníšek Jar., Čapek – v tomto pořadí se
umístili na kandidátní listině a mandáty tak získali první tři
- HHROM: Ţeníšek Jiří, Hlous, Slavíková, Liška, Šikýř – ti získali mandát
- SNK: Hrůza, Schierl, Straka R. – ti získali mandát
- KSČM: Pavlík, Kadera, Veselý M., Mikula, Masner – mandát získali první dva
- VZ SNK: Chaloupková, Hrůzová, Darulová, Bahníková, Daňková – mandát získali první
dvě, i kdyţ na kandidátní listině byly aţ na 14. a 15. místě.
Další pořadí (náhradníci) je pak podle pořadí na kandidátní listině bez ohledu na počet hlasů.
V systému poměrného zastoupení není tedy rozhodující jenom absolutní počet získaných
hlasů pro jednotlivého kandidáta, ale také to, kolik mandátů je jednotlivým stranám přiděleno.
Sami si jistě dokáţete, podle výsledků voleb, zjistit, kdo by se stal členem zastupitelstva podle
většinového systému (seřazeno sestupně od největšího počtu hlasů) a kdo by se do
zastupitelstva vůbec nedostal.
Milan Kadera
člen zastupitelstva města Touţim
Z ornitologického zápisníku
Letošní hnízdění starých čápů bylo v našem městě v hnízdě na
komínu bývalého pivovaru, vcelku úspěšné. Na hnízdě se narodila 4
mláďata, která byla dobře krmena oběma rodiči, proto také přibývala na
váze a jiţ 16.7. trojice mláďat, nejdříve v okolí hnízda a potom v okolí
města, rybníků a luk sháněla potravu. To se opakovalo i v dalším období,
zatímco na hnízdě zůstávalo 1 mládě, o které se staří čápi nadále starali.
Střídavě mu zajišťovali potravu.
V době, kdy byla mláďata krouţkována, bylo zjištěno, ţe 1 mládě
je slabé a zřejmě nebude schopné odletět s ostatními na zimoviště do
Afriky. Stalo se, ţe i mládě se konečně odhodlalo vyletět z hnízda.
Zpočátku bylo schopné se vrátit na hnízdiště, ale později se neznámo
kde, a za jakých okolností, zranilo na jedné noze a bylo vidět, ţe na hnízdo jiţ nevyletí. Proto jsem se
obrátil na záchrannou stanici ţivočichů do Plzně a poţádal jsem pana Makoně o pomoc, co mám dělat
dál. Po konzultaci s ním jsme dospěli k závěru, ţe se pokusíme mládě odchytit, a pak ţe by pro ně
přijeli. Mládě se zdrţovalo pod hnízdem na opravené kamenné zdi. Kdyţ jsme ho chtěli chytit, vţdy
nám uletělo a to se opakovalo 2krát. To bylo jiţ v době, kdy nejdříve odletěli staří čápi a také 3
mláďata. Zraněné mládě zůstalo v okolí zámku a bylo vidět, ţe shání potravu (hlemýţdě, slimáky,
apod.). To trvalo týden a 30.8. se jiţ neobjevilo. Zatím není známo, co se s ním stalo, protoţe je i
krouţkováno, je naděje, ţe se dozvíme, jak skončilo. Je také moţné, ţe je v některé záchranné stanici
ptactva na našem území, nebo v jiných místech Evropy, nebo Afriky. Další moţností je, ţe zahynulo při
svém odletu. Tolik k hnízdění Čápa bílého v našem městě v roce 2010.
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Blíţí se zimní období. Pro ptáky je však zima v našich zeměpisných šířkách dobou strádání a
nedostatku. Pro ptactvo, které se u nás zdrţuje i v zimě, jako např. můţeme pozorovat hejna sýkor,
brhlíky, i velká hejna číţků, vrabce (převáţně polní), kosy a další drobné ptáky, kteří se v hejnu snáze
ubrání nejrůznějším dravcům, protoţe si mohou „rozdělit úkoly“. Někteří jedinci v hejnu sbírají, či
hledají potravu a jiní hlídají, zda se neblíţí nepřítel a potom upozorní ostatní příslušníky hejna, aby se
včas k sobě schovali. V hejnu se také lépe přečká mrazivá noc, kdy se ptáci mohou k sobě schoulit a
ušetřit tak mnoho drahocenného tepla.
Nejsnáze můţeme ptákům pomoci překonat nepříznivé zimní období přikrmováním na krmítku.
Co patří na krmítko
Ptákům můţeme nabídnout ovesné vločky, tvrdou strouhanou housku, syrový lůj, 100 % tuk,
strouhanou mrkev, vnitřní sádlo, různá semínka. Pouţít můţeme: slunečnici, proso, mák, luční
semeno, velice vhodná jsou drcená jádra vlašských a lískových ořechů. V obchodech lze zakoupit
speciální míchané směsi pro krmení ptáků.
Kdy začít s krmením
S krmením můţeme začít jiţ začátkem listopadu. Krmivo podáváme pravidelně, zpočátku malé dávky.
Za mrazů a při vyšší sněhové pokrývce je ţádoucí dávky zvyšovat. Přikrmovat můţeme aţ do konce
března.
Čím zásadně nekrmit
Potrava předkládaná ptákům na krmítko by měla být kvalitní a nezkaţená (plesnivá apod.). Ptáky
nikdy nekrmíme těstovinami, slanými, kořeněnými a uzenými výrobky, ani přepáleným tukem a lojem
a také sladkými drobky a sušenkami.
Co můţeme na krmítku pozorovat
Ptáci přilákáni na krmítko nám mohou ukázat mnoho ze svého ţivota, a proto si všímejte, co se na
krmítku děje. Především si můţete procvičit své znalosti a určovat, které druhy na krmítko přilétají. A
kdyţ vydrţíme pozorovat krmítko delší dobu, určitě zaznamenáme, jaké vztahy panují mezi ptáky, kteří
tam přilétají. Třeba to, které druhy či jedinci vytlačují jiţ obsazené krmítko, příslušníky vlastního, nebo
cizího druhu.
Jaroslav Řehák
člen ČSO
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Odvoz odpadu v roce 2011
Místo: Prachomety, Dobrá Voda, Nový Dvůr, Kosmová, Třebouň, Bezděkov, Neţichov,
Branišov, Bezděkov, Kojšovice
Počet odvozů: 1x za měsíc – týden: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
pondělí
2x za měsíc – týden: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,
40,42,44,46,48,50,52
1x týdně v zimě,
1x za 14 dní v létě – týden: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22,24,
26,28,30,32,34,36,38,40,42,43,44,45,46,
47,48,49,50,51,52
Místo: Touţim – Plzeňská, Za rybníkem, Náměstí Jiřího z Poděbrad, Pivovarská, Radniční,
Druţstevní, Tepelská, Janova
Počet odvozů: 1x za měsíc – týden: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
úterý
2x za měsíc – týden: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,
40,42,44,46,48,50,52
1x týdně v zimě,
1x za 14 dní v létě – týden: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22,24,
26,28,30,32,34,36,38,40,42,43,44,45,46,
47,48,49,50,51,52
Místo: Luhov,Polikno, Komárov, Smilov, Radyně, Touţim – Školní, Ţlutická, Farní, Vodní,
Pod Brankou, Plzeňská, Náměstí Jiřího z Poděbrad
Počet odvozů: 1x za měsíc – týden: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
středa
2x za měsíc – týden: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,
40,42,44,46,48,50,52
1x týdně v zimě,
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Upozornění pro obyvatele Tachovska, Stříbrska a Toužimska
v Plzeňském a Karlovarském kraji
Hradec Králové, 8. prosince 2010: V posledních dnech v některých oblastech ČR napadlo
v lesích až 30 cm sněhu. I když situace není zdaleka tak dramatická jako v říjnu
loňského a lednu letošního roku, upozorňujeme návštěvníky lesů, že případné zvýšení
teplot či další sněžení, ke kterému již tento týden došlo, může tuto situaci změnit.
S ohledem na fakt, ţe nelze vyloučit ojedinělý pád větví či stromů, doporučujeme dbát
zvýšené opatrnosti při vstupu do lesů a nahnutým stromům či větvím se pro jistotu vyhnout.
Zvýšené riziko je zejména v částech Plzeňského a Karlovarského kraje, na Tachovsku,
Stříbrsku a Touţimsku.

CUKRÁRNA TOUŽIM
Nám. Jiřího z Poděbrad č. 35
Pondělí – Pátek: 7:00 – 16:30
Sobota:
8:30 – 12:30
Neděle:
Zavřeno

Od 1.10.2010 provozovna otevřena novými majiteli.

Přijďte si posedět se svými blízkými, známými a trochu si osladit život velkou škálou
sladkých dobrůtek spolu s lahodnou kávičkou. Pro Vaše dětičky je tu připraven dětský
koutek s hračkami, omalovánkami, dětskými časopisy, kde si mohou pohrát a zabavit.
Nabízíme :
Zákusky – včetně mini zákusků,
Dorty – na objednávku,
Chlebíčky, saláty, teplé občerstvení, - řízek, karbanátky, bramboráky, filé atd.,
Nápoje – alko, nealko,
Marcipán, marcipánové figurky, cukr, ozdoby na dorty
Dárkové balíčky i dětské, bonboniéry, cukrovinky
Moţnost objednat jakékoliv mnoţství zákusků, mini zákusků a chlebíčků
Nyní nové: Párek v rohlíku.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Připravujeme :
IV. REPREZENTATIVNÍ PLES
INFOCENTRA
19.února 2011 od 20:00 hod.
Sokolovna Touţim
13

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XX. číslo 7/2010* cena 3,- Kč

14

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XX. číslo 7/2010* cena 3,- Kč

Rozsvícení vánočního stromu
28. listopadu 2010 byl na náměstí v Touţimi rozsvícen vánoční strom.
V rámci nedělního odpoledne se nám představily děti z MŠ Sluníčko, Dětský Aerobik a
Lovecké trio. Na závěr nás oslnil velkolepý ohňostroj.
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Mikulášská diskotéka s nadílkou v Sokolovně v Toužimi dne 2.12.2010 .....

Knihovna a Infocentrum –
vánoční otevírací doba:
20.12.2010 – od 8:00 – 17:00 hod.
21.12.2010 – od 12:30 – 15:00 hod.
22.12.2010 – od 8:00 – 17:00 hod.
23.12.2010 – od 8:00 – 14:00 hod.

27.12.2010
28.12.2010
29.12.2010
30.12.2010
31.12.2010

–
–
–
–
–

zavřeno
od 8:00 –
od 8:00 –
od 8:00 –
od 8:00 –

14:00
17:00
14:00
12:00

hod.
hod.
hod.
hod.
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