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

přidělená dotace, zbytek půjde z městského rozpočtu. Tento
dům by měl být dokončen a slavnostně otevřen do konce
května 2012.
U zdravotního střediska a rehabilitace byla opravena část
plochy původně s rozpadlým asfaltem a betonem. Nově je
tato plocha společně s chodníčky, stejně jako přilehlé
parkoviště, ze zámkové dlažby. Celková hodnota této rekonstrukce byla 256.000,-Kč
Pro fotbalové hřiště SK Toužim město zakoupilo a instalovalo
letos na jaře nové pevné ozvučení (doposud zde bylo jen
přenosné) a nové střídačky, dohromady vše za 30.365,- Kč.
Další zajímavou informací může být pro Vás i to, že město
nechává zpracovávat analýzu a kontrolu současného
dopravního značení s následným návrhem nového dopravního
řešení v Toužimi. Konečný návrh pak bude představen veřejnosti s možností zapracování připomínek a návrhů občanů.
V Třebouni se letos v červnu vybudovala nová dešová kanalizace. Tato kanalizace má bránit či přinejmenším zmírnit

CO SE DĚJE V TOUŽIMI
Vážení čtenáři, v této nové rubrice Vám chceme stručnou
a zároveň výstižnou formou poskytovat informace přímo z rady
města. Budou to informace převážně o investičních akcích,
které se chystají nebo jsou již v běhu a o dalších důležitých
věcech, které by Vás mohly zajímat.
Nejdiskutovanějším tématem Toužimi a okolí je rozhodně
náměstí, které potřebuje nutně rekonstrukci. Jak již dobře
víte z minulosti, byl zpracován projekt na celkovou opravu
náměstí, na který se bohužel zatím neúspěšně žádalo
o dotaci. Od podzimu 2010 jsme nechávali zpracovávat projekt k nové žádosti o dotaci. Tato žádost byla podána koncem
dubna 2011. Do konce srpna by mělo město obdržet
vyjádření, zda v žádosti uspělo či nikoli. Držme si palce.
Myslím, že to budeme potřebovat. Ještě pro Vaši představu,
cena rekonstrukce náměstí dle zpracovaného projektu,
na který se žádá dotace, je cca. 67 mil. Kč.
Jak si již mnozí z Vás všimli, na začátku Školní ulice, v proluce
u sběrného dvora TSM se začíná stavět. Jedná se o výstavbu
nového domu s pečovatelskou službou, který bude mít 8
bytových jednotek, část z nich bezbariérových, s celkovou
hodnotou investice 9 mil. Kč. Část těchto nákladů pokryje

následky prudkých srážek a usměrnit tak tok dešové vody,
která se valí při deštích po cestě z Třebouňského vrchu.
Zároveň se zde plánují opravit chodníky, které se při této akci
porušily. Celkové náklady na novou dešovou kanalizaci jsou
cca 700 000,-Kč.
V průběhu měsíce června jsme nechali vyrobit 25ks nových
laviček. O jejich rozmístění se bude rozhodovat na základě
dohody s osadními výbory jednotlivých obcí.
Pro obyvatele Prachomet máme dobrou zprávu. Konečně se
v této obci postaví zastřešená autobusová zastávka, o kterou
obyvatelé žádají několik let. V současné době je zpracovaný
stavební projekt ve schvalovacím řízení u Dopravního inspektorátu. Předpokládaný termín zahájení výstavby je červenec srpen tohoto roku.
Toto jsou dle mého názoru nejdůležitější informace o tom, co
se děje a dělá v Toužimi a okolí.
Váš radní Bc. Robert Hrůza

AKTUÁLNĚ

ZASÍLÁNÍ SMS
Město Toužim již dva roky provozuje službu Zasílání SMS. Jejím
prostřednictvím město registrovaným občanům zdarma rozesílá sms
zprávy informativního příp. výstražného charakteru. Jedná se například o upozornění na konání kulturních či společenských akcí, upozornění na přerušení dodávek energií, varování před nebezpečnými
přírodními jevy, apod.
Věříme, že tato služba přispívá k vyšší informovanosti občanů.
V současné době je k odběru sms zpráv registrováno 270 odběratelů.
Pokud Vás nabídka možnosti bezplatného odběru sms zpráv zaujala,
přihlaste se k bezplatnému odběru zpráv bu telefonicky na číslech
353 300 711 nebo 353 300 725, či osobně na městském úřadě.
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INFO z INFOCENTRA
Poslední květnovou akcí infocentra byla v sobotu 28. května
2011 CESTA ZA POVĚSTÍ. Několik účastníků se vydalo na
trasu, kterou před dvěma lety zmapoval a připravil tým dětí
z místní ZŠ. Cesta vede z historicky zajímavého starobylého
města Toužim, přes zaniklou ves Lhota k Rudému kříži a přes
Sedlo a Útvinu zpět do Toužimi. Akce se zúčastnilo chvályhodně i dost mládeže.
Výstava věnovaná obnově historických památek ZACHRAŇME
DOMINANTY byla otevřena veřejnosti 2. června. V historii lidstva měly sakrální stavby složité osudy. Jednak byly vždy předmětem péče, lásky a úcty místních obyvatel a mnohdy i obdivu návštěvníků. Zároveň však lákadlem všech chamtivců,
kteří se rádi shromaž ovali ve všech dobyvatelských
armádách světa. Mnohé stavby zmizely zcela, jiné zůstaly
v dezolátním stavu, rozkradeny, demolovány. Postupně jsou
z různých zdrojů získávány prostředky na prostou záchranu
a dále i na obnovu. Výstava byla prezentována na mnoha
místech v celé České republice a jsme rádi, že se dostala i k
nám do Toužimi.
Dětský den a Toužimský smyk - celodenní akce pro všechny.
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi se v sobotu 11. června
před desátou hodinou začalo pomalu plnit dětmi i dospěláky.
Byli totiž zvědavi, co pro ně pořadatelé nachystali zajímavého.
Dětský den odstartoval těsně po desáté hodině registrací
účastníků a pak už se mohlo vyrazit na start závodu. Stroje
všech značek vyrazily na tra a každý chtěl mít ten nejlepší
výsledek. Míření s míčkem a správná trefa byla důležitá,
stejně jako úkoly na dalších stanovištích k zajištění postupového razítka a nějaké té sladké odměny. No a co že to
plnili naši závodníci za úkoly? Skákali v pytli, nahazovali
kroužky na hroty, překonávali překážky s pingpongovým
míčkem na lžíci, ale také chodili na chůdách. Zajímavá klání
s obrovskou chutí dokázat, co dovedou. Výkony mnohdy až
dech beroucí. A to už je příležitost pro odpočinek při pohádce.
Karlovarské Divadlo dětí přivezlo do Toužimi pohádku Červík
Ervín z oříšku. Jenomže ani tady si mnozí neodpočinuli.
Rytmus a melodie provázel pohádku od začátku do konce.
Některé děti hrály dokonce na vybrané rytmické nástroje.
Jenomže herci se stali vlastně i všichni ostatní diváci. Tleskali
do rytmu a tím vytvořili nádherný orchestr. Všichni si tak mohli
na konci zatleskat za pěkný výkon. Zumba! Tento temperamentní tanec nám předvedla skupina tanečníků, kteří se ho
naučili na kurzu v penzionu Vladař. To byl fofr. Na řadu
přichází závody dospělých. Pytle jsou sice těsnější ale boj o to
intenzivnější. Některým závodníkům jsou chůdy viditelnou
překážkou, ale klání nevzdávají. Co nevyšlo tady, musí se
dohnat při zatloukání hřebíku nebo skoku vysokém. Na závěr
nás závodníci pobaví výstrojí a oblečky "pobřežní hlídky".
Úžasné! Zábava pokračuje při poslechu kapely Lucie revival,
místní, rozjíždějíce se formace All for 69, stále mladého
bandu Kryštůfek Robin a po celý zbytek večera nás bavící
kapely Ametyst. Kdo chtěl, ten se bavil. Díky všem, kdo se
jakkoliv podílel na této akci.
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Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

INFORMACE Z MĚSTA

Rada projednala informaci o připravované žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí, oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady.
Z této oblasti podpory lze získat dotační prostředky na svozové vozidlo, kompostéry a kompostejnery, štěpkovač a případně další vybavení odpadového
hospodářství. V dalších dnech se uskuteční jednání se zpracovatelem žádosti
o dotaci, kde budou všechny podmínky a požadavky upřesněny. Na základě
získaných informací a ve spolupráci s TSM Toužim rada bude projednávat
konečný návrh koncepce nakládání s komunálním odpadem.

Vážení spoluobčané,
jednou z věcí, které se snažíme v našem městě zlepšit je i vzhled
Toužimských novin. Proto máte v rukou první výtisk s novou grafikou.
Noviny jsou tištěny jinou technologií, redakční rada si zvyká na nový
systém práce a nesmíme zapomenout na místní Infocentrum,
které dává těmto novinám konečnou podobu.
Dříve se tiskly noviny na městském úřadě, kde jenom spotřební
materiál na jedno číslo překročil částku 20.000,-Kč. Nyní, kdy
město uzavřelo smlouvu s tiskárnou a požádalo o spolupráci
Infocentrum, je tato cena poloviční. Myslím, že ušetřených
120.000,- Kč ročně za papír a toner je dobrým počinem.
Doufám, že se Vám tyto naše nové Toužimské noviny budou číst
minimálně stejně tak dobře jako ty, na které jsme byli zvyklí dříve,
a že v žádném případě nebude platit heslo "za méně peněz méně
muziky". Své příspěvky do jednotlivých čísel můžete nosit osobně
do Infocentra (budova bývalé radnice), nebo zasílat elektronicky na
adresu infotouzim@seznam.cz.
Další zdrojem informací je někomu známé, někomu zatím utajené
rozesílání informativních SMS zpráv na mobilní telefony občanů.
Do dnešního dne byla u každé zprávy zvažována její důležitost
s podotázkou - zda poslat, či ne. Cena každé zprávy totiž město
stála 1,- Kč. Připočteme-li měsíční paušál 600,- Kč, snadno se faktura za odesílané zprávy vyšplhala nad částku 2.000,-Kč. Zprávy se
tedy třídily a občanům se dostaly jen ty, které byly vyhodnoceny
jako důležité. Nyní jsme dohodli spolupráci přímo s operátorem,
který nám za měsíční paušál 500,- Kč nabídl neomezený počet volných SMS zpráv. Všichni, kteří požádali na Městském úřadě o bezplatné zasílání informativních zpráv, nyní budou mít o mnoho více
informací o dění ve městě.
Novinkou uvedenou do provozu na internetových stránkách města
je možnost přímého dotazovaní vedení města na věci, které vás
zajímají. Položenou otázku Vám člen rady či zastupitelstva zodpoví
a otázka i odpově zůstávají viditelné pro všechny, kteří navštíví
stránku www.touzim.cz.
Členové rady města mají rozděleny kompetence k řešení základních
odvětví ve městě, proto chcete-li získat informace, či máte zájem
řešit nějaký konkrétní problém, kontaktujte člena rady, který se
dané otázce, či problému bude věnovat. Protože se občas městem
šíří různé polopravdy, fámy a lži, využijte, prosím, tuto možnost
získat informace od lidí, kteří mají o dané věci skutečný přehled.

Rada schválila nájemní podmínky sálu Sokolovny s platností od 1. 7. 2011:
Školská zařízení, důchodci, hasiči
- akce bez vstupného
zdarma
- akce se vstupným
250,- Kč/hod
Místní zájmové organizace, spolky, strany, sdružení
250,- Kč/hod
Infocentrum
- akce pro město
zdarma
- akce bez vstupného
zdarma
- akce se vstupným
250,- Kč/hod
Ostatní nájemci
- akce trvající do 4 hodin
paušál 1 000,- Kč
- akce trvající 5 více hodin
250,- Kč/hod
náklady na teplo
úhrada dle spotřeby
náklady na elektřinu
úhrada dle spotřeby
příprava sálu a úklid
130,- Kč/hod
Rada schválila nájemní podmínky malého sálu v č.p. 35 na nám. J. z
Poděbrad v Toužimi s platností od 1. 7. 2011, které jsou rozděleny na letní
(od 15. dubna do 15. října) a zimní:
Letní
Zimní
Školská zařízení, důchodci, hasiči
- akce bez vstupného
zdarma
zdarma
- akce se vstupným
100,- Kč
250,- Kč na akci
Místní zájmové organizace, spolky, strany, sdružení
100,- Kč
250,- Kč na akci
IC - akce pro město
zdarma
zdarma
- akce bez vstupného
zdarma
zdarma
- akce se vstupným
150,- Kč
300,- Kč na akci
Ostatní nájemci
150,- Kč/hod
200,- Kč/hod
Rada schválila nájemní podmínky za využívání víceúčelového hřiště ve
sportovním areálu s platností od 1. 7. 2011:
Škola v rámci výuky
zdarma
Místní sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
zdarma
Ostatní sport. kluby a tělovýchovné jednoty do 4 hodin trvání 400,- Kč/hod
od 5 hodin trvání
1 800,- Kč/den
vícedenní soustředění
cena dohodou
Mládež do 15 let
zdarma
Mládež 15 - 18 let
25,- Kč/hod
Dospělí
35,- Kč/hod

Kompetence členů rady města:
alexandr.zak@touzim.cz
- doprava - územní plánování, výstavba - sport
roman.straka@touzim.cz
- sociální věci - lesy - bytové hospodářství a teplárenství - vesnice
zdenka.zemanova@touzim.cz
- školství - sociální věci - vesnice
jana.chaloupkova@touzim.cz
- životní prostředí- vesnice - rybníky
robert.hruza@touzim.cz
- zdravotnictví - bezpečnost - technické služby

Rada schválila poskytnutí příspěvku ve výši 24 tis. Kč na činnost Hasičského
záchranného sboru - stanice Toužim v roce 2011. Příspěvek poskytlo i několik dalších obcí z regionu obsluhovaného místní stanicí HZS.
Pan starosta se zúčastnil slavnostního předání vyznamenání Zlatého kříže III.
stupně za 80 a více dobrovolných bezplatných odběrů krve občanu města
panu Jaroslavu Vicánymu.
Zastupitelstvo schválilo zakoupení části areálu bývalé Prefy od p. Lokvence
ve specifikaci administrativní budova, přiléhající dílna, velký sklad, malý
sklad, stavba před administrativní budovou a část pozemku z dotace na projekt Sociálního začleňování v romských komunitách s omezením, že v případě
neposkytnutí dotace se koupě nebude realizovat.
Zastupitelstvo zrušilo v článku 2, odstavec 5, Obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku ze psů, kde je stanovena povinnost vlastníka nebo
správce nemovitosti na výzvu MěÚ Toužim písemně ohlásit správci poplatku
všechny psy v nemovitosti držené.
Šimonovský

Na závěr mi ještě dovolte popřát všem školákům slunné prázdniny a všem dospělákům skvělou dovolenou.
Roman Straka
místostarosta
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INFOCENTRUM

CYKLOVÝLET

program na měsíc červenec

Tak jako každý rok i letos jsme připraveni na nadcházející
turistickou sezónu. Toužim se totiž v roce 2003 stala centrem
cykloturistiky a hipoturistiky. Podařilo se nám zmapovat a v
krajině vyznačit bezmála 400 km cyklotras a 50 km hipotras
– to jsou trasy, po kterých můžete jezdit na hřbetu koně, což
je neskutečný zážitek. Na naše skromné začátky se během
let nabalili další dobrovolníci.
A tak vzniklo mnoho zajímavých projektů – naučná stezka
sv. Blažeje, Cesty za pověstí, těch najdete v okolí hned několik. Obnovili se prameny minerálek, zrenovovala se boží muka,
kapličky i sochy kolem cest. Vznikla Skokovská stezka, která
Vás povede po místních klášterech až do Skoků.

so 2. 7. 10.00 Putování po poutní stezce do Skoků
Poslední etapa poutního procesí z Teplé do Skoků v rámci
slavnostního zahájení poutní sezóny ve Skocích.
Toužim
so 2.7. 20.30 Noc světel ve Skocích
Duchovní písně z Taizé v magickém prostředí poutního chrámu ve Skocích.
Skoky
ne 3.7. 10.00 Skokovská pou
Tradiční letní pou ke slavnému milostnému obrazu "panence
skákavé", z Toužimi jede zvláštní autobus.
Skoky

Každým rokem do našeho města přijíždí stále více turistů. Tito
lidé velice oceňují nejen velké množství památek, ale hlavně
překrásnou přírodu. Často říkají, že takto zachovalá krajina se
již v naší vlasti nevidí.
My, co zde žijeme, to často tak nevnímáme. Ale věřte, že
stačí vyjet jen 2 km za město a rázem jste v jiném světě.
Zkuste někdy překonat lenost, sedněte na kola a vydejte se
po některé z našich 8 cyklotras. Vždy se jedná o okruh, takže
po krásném výletě se vždy bezpečně vrátíte zpět. Přij te si do
Informačního centra pro mapu a popis cesty.

út 5. 7.

09.00 Radyňská cihla
a Olympiáda ve vrhu hablovkou
Turistický pochod z Toužimi do Radyně spojená se soutěží ve
vrhu cihlou hablovkou.
Toužim
út 5.7. 20.00 Husův den
Lampiónový průvod a setkání obyvatel Toužimi a Útviny u symbolického Husova ohně k uctění památky upálení M. Jana
Husa.
Toužim

Můžete vyzkoušet třeba tento:

pá 8. 7. 18.25 Den města
Lampiónový průvod ve stopách historie a setkání u ohně při
příležitosti 542.výročí založení města Toužimi.
Toužim

Putování za Bábou a Dědkem
Naše putování začíná v Toužimi u penzionu Vladař. Pojedete
po místní cyklotrase č.3 až do Kobylé, kde na kraji vesničky
odbočíte na Babiččin dvoreček. Zde máte možnost se potěšit
se zvířátky, která žijí u babičky na dvoře, nebo se projet na
koníčcích. Po krátkém oddechu pokračujete po trase č. 2278
až do Rabštejna nad Střelou. Sjedete dolů ke kamennému
mostu a vystoupáte kopec. Nahoře se dáte po trase č.351,
projedete kolem školícího centra stále po této trase. Okruh
měří asi 8 km. Cestou se držíte i kolem žluté trasy pro pěší,
pomocí této značky najdete všechny skvosty, které zde
máme. Vaším úkolem je najít Viklan, Bábu i Dědka. Pátrejte
je to opravdu zážitek. Cestou zpět z kopce, překrásnou,
romantickou krajinou, až na zámek v Chyších, zde doporučujeme nezapomenout navštívit místní zámecký pivovar
s exkurzí a ochutnávkou. Prohlídka stojí 50,- Kč a určitě stojí
za to.
Jarka Slepičková

čt 14.7. 13.00 Pohádka O vodníku Pačískovi
dětské představení v prostorách Infocentra
14.30 Vodní hrátky - soutěže a hry pro děti
16.00 Kraj živých vod
zahájení výstavy o minerálních pramench v okolí, na jejíž
přípravě se podílely děti z místní ZŠ
Toužim
so 23.7. 17.00 Vladimír Merta, Karel Vepřek,
Oldřich Janota a Ora pro nobis
Společný benefiční koncert známých písničkářů v kostele ve
Skocích.
Skoky
so 30.7. 14.00 Blažejské krasohledání
Zábavné i naučné odpoledne u Blažejského rybníka v
Branišově. Program pro děti i dospělé na jednotlivých zastaveních naučné stezky. Od 17.00 u kostela koncert písničkáře Petra Linharta a kapely NeTřeBa.
Branišov

PODĚKOVÁNÍ

Pokud není uvedeno jinak, akce se koná v Infocentru.

Chtěla bych tímto poděkovat Rehabilitačnímu středisku
v Toužimi za milý a ochotný přístup ke starším lidem.

Otevírací doba Infocentra v červenci:

úterý
9.00 - 18.00 hodin
čtvrtek - neděle
9.00 - 18.00 hodin
infotouzim@seznam.cz
www.cestazmesta.cz

Chmelíková
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INFORMACE K AKCÍM

Rozšíření stanoviš na separovaný
sběr

Pod střechou, občanské sdružení
Husův den 5. července 2011
V rámci připomenutí a oživení husitských tradic na Toužimsku
se uskuteční v předvečer památky upálení Mistra Jana Husa
společná akce pro obyvatele Toužimi a Útviny, pochod
z Toužimi a z Útviny na společnou hranici obcí u rybníka Na
Soutoku, kde proběhne lidové shromáždění při ohni. Sraz
účastníků je ve 20.00 hodin, v Toužimi na náměstí před infocentrem a v Útvině před obchodem. Symbolické zapálení
tradičního Husova ohně proběhne v cca 20.45 po setkání
obou skupin u rybníka Na Soutoku. Ve 22.00 hod. společný
návrat průvodem zpět do Toužimi a Útviny s lampióny a světly. Na ohni možnost opékání špekáčků, a malé občerstvení
s posezením. Pořádá Pod střechou, o. s., ve spolupráci s o.
s. Cesta z města a obcí Útvina, a s finanční podporou města
Toužimi.

Po téměř dvouleté pauze Toužim rozšiřuje svá stanoviště na
separovaný odpad. Nově mohou třídit papír ve svých obcích
Kojšovice a Políkno. V předešlém období se v přidělování iglú
OŽP řídilo počtem obyvatel v jednotlivých obcích, nyní
zkoušíme zvýšit koeficient i v obcích s menší populací.
O prázdninách přistavíme na Sídliště a v Plzeňské ul. ještě
2 iglú na plasty o objemu 2,5 m3, získané do výpůjčky od firmy
EKO - KOM, se kterou již několik let úspěšně spolupracujeme.
Díky smluvnímu systému ve věci zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů firmy EKO-KOM město získává nárok na
odměnu. Ta se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství druzích a způsobech nakládání
s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je
závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše
roste spolu s účinností systému sběru. Odměna nám pak
pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru
využitelných složek komunálních odpadů.
MěÚ Toužim - Michalová

Den města Toužimi 8. července 2011
Při příležitosti 542. výročí založení města Toužimi se
uskuteční oslava "narozenin" města, jako již tradičně bude
zahájena večerním pochodem se světly a lampióny z Útviny do
Toužimi a završena zapálením symbolického ohně v Toužimi
Za Veterinou. Zahájení v Útvině u kostela sv. Víta v 18:35
hod. Odchod z Útviny do Toužimi od restaurace Na Rozcestí
ve 20:30 hod. Zapálení ohně za Veterinou v cca 21:45 hod.
Na ohni možnost opékání špekáčků, malé občerstvení a
posezení.
Odjezdy autobusů: z Toužimi do Útviny: aut. stanice 18:25,
náměstí 18:29, z Toužimi do Útviny: náměstí 22:32.
Pořádá Pod střechou, o. s., s finanční podporou města
Toužimi.

Sběrný dvůr v Toužimi nabízí nové
možnosti
Od 1.7.2011 nabízí město Toužim všem občanům trvale
žijícím v Toužimi a přilehlých obcích, kteří mají řádně sepsanou smlouvu na odvoz odpadů a plní povinnost odkládat
komunální odpad na místech k tomu určených, víkendové
ukládání objemného odpadu a elektrotechniky. Před sběrným
dvorem bude nově přistavěn kontejner, kam můžete starý
nábytek, ale i nefunkční TV a PC odkládat.
Možnost ukládání se avšak netýká stavebního odpadu !!!!!
MěÚ Toužim - OŽP

Zahájení poutní sezóny na poutní Skokovské stezce a pou
ve Skocích
30. června proběhne ve 13.00 hodin v klášteře premonstrátů
v Teplé zahájení letošní 2. poutní sezóny v poutním kostele ve
Skocích. Poutníci projdou z 1. na 2. července Toužimi. K
poutníkům se lze přidat v sobotu dopoledne, sraz v 9.00
hodin před kostelem.
V sobotu 2. července proběhne ve Skocích Noc světel - písně
z Taizé, společné zpívání, ke kterému jsou zváni všichni zpěvu
schopní jedinci. Začátek je ve 20:30 hodin.
V neděli 3.července se od 10.00 hodin koná tradiční
Skokovská pou, s procesím, bohoslužbou a odpoledním
společenským a kulturním programem. Na pou bude
vypraven zvláštní autobus z Teplé přes Toužim do Skoků a
zpět. (odjezd z Toužimi z náměstí v 9. 20 hod.).
Během prázdnin bude kostel přístupný každý den.

STALO SE ...

Vylepšení vzhledu a vybavení
veřejných prostranství venkovských
částí města
V úterý 21.6. se v Toužimi uskutečnilo pracovní setkání
zástupců osadních výborů a částí města se zástupci města
v čele s místostarostou p. R. Strakou, aby se dojednalo organizační zajištění udržovacích prací ve venkovských částech
prostřednictvím VPP - veřejně prospěšných prací. Dále se
domlouvalo osazení mobiliáře, laviček, které byly výhodně
pořízeny rekonstrukcí lavic ze zrušeného amfiteátru na
zámku, a také se hovořilo o konrétních problémech
jednotlivých míst. Na jednání dorazili zástupci Prachomet,
Dobré Vody a Bezděkova. S podobnými setkáními a kontakty
s občany město počítá i v dalším období.

Více na plakátech a na webu www.skoky.eu.
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SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI
CHOROBAMI

DOŠLO DO REDAKCE

V Teplé se tancovaly
nejen romské tance

Setkání seniorů
Dne 2.6.2011 se uskutečnilo čtvrté setkání seniorů při hudbě
a tanci a již nyní se těšíme na další setkání. Když budu mluvit ústy některých účastníků, tak jsou to povzdechy nad tím,
že "zase budeme dva měsíce čekat". Senioři s velkým
nadšením přivítali opakování těchto akcí, které se konají
každý druhý měsíc. Termín příštího setkání je naplánován na
27.7.2011 od 17.00 hodin, s hudbou pana Matouška. Další
termíny jsou pak předběžně naplánovány na 21.9.2011 a
30.11.2011. Ty budou včas zveřejněny na plakátovacích
plochách. Tato setkání se pořádají ve spolupráci Infocentra a
za finanční podpory města Toužim. Já si dovolím, za všechny
členy SPCCH, za tato setkání městu poděkovat. Je to moc
pěkný pocit, vědět, že i o starších a postižených občanech
představitelé města ví a snaží se, zpříjemnit jim život v nemoci a ve stáří. Děkujeme.

Kulturní dům v Teplé patřil v pátek 17. června od 14 hodin
tanečníkům z Karlovarského kraje. Romské taneční soubory se
na festival TEPLÁ TANČÍ sjely z Chodova, Chebu, Sokolova,
Dobré Vody u Toužimi a nechyběly ani místní děti z 5. třídy ZŠ
v Teplé. Festival dětských a mládežnických tanečních souborů
pořádalo již potřetí občanské sdružení Český západ, které
působí v sociálně vyloučených lokalitách v Dobré Vodě a okolí na
Toužimsku a Tepelsku. Cílem akce je představit část romské
kultury a dát tanečníkům možnost ukázat své umění veřejnosti.
Asi stovka diváků, která se přišla podívat do kulturního domu
v Teplé, zhlédla vystoupení souborů Khamoro z Chodova,
které tancovalo zvláště tradiční romské tance, Lačo jilo
z Chebu tancující hip-hop i jiné, Savore Roma ze Sokolova
rovněž s hip-hopem, Českého západu z Dobré Vody s romskými tanci, latinou i hip-hopem a žáků 5. třídy ze ZŠ v Teplé,
kteří nejen tancovali, ale také zpívali a hráli na kytary. Během
odpoledne se střídaly známé hity i méně známé písně. Diváci
mohli obdivovat originální aranž vystoupení i pestrobarevné
kostýmy děvčat. Obyvatelé Dobré Vody si také přichystali
krátké divadelní vystoupení - pohádku o králi a chytré Arance.
Pořadatelé festivalu přivítali na akci i řadu významných hostů
- paní starostku Janu Čížkovou a pana Martina Hemzu zastupitele města Teplá, zástupce Agentury pro sociální
začleňování a některé další. Festival Teplá tančí byl realizován
v rámci projektu Můžeme i tančit, který je financován Nadací
rozvoje občanské společnosti ze sbírkového projektu
Pomozme dětem! Město Teplá poskytlo bezplatně pronájem
kulturního domu a Zahrada Teplá propůjčila krásné květiny na
výzdobu sálu.
Český západ působí na Toužimsku a Tepelsku od roku 2002.
V sociálně vyloučených lokalitách nabízí sociální služby,
vzdělávání, poradenství při zaměstnávání a právní poradenství, volnočasové programy a další. Bližší informace o činnosti Českého západu se můžete dozvědět na internetových
stránkách www.cesky-zapad.cz nebo v našem dobročinném
obchodě BUŤI ve Veleslavínově ul. 7 v Plzni. Cílem Českého
západu je vytvářet podmínky pro zkvalitnění života obyvatel
Dobré Vody a okolí na Toužimsku a Tepelsku skrze zásadní
změnu v nich samých, v komunitě jako celku a v pohledu
majoritní společnosti. Principem práce Českého západu již od
roku 2002 je, že nedělá práci za druhé, ale snaží se o podporu samotných členů komunity takovým způsobem, aby
naopak dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami a postupně uměli brát své životy do vlastních rukou.
Práce Českého západu byla v roce 2009 oceněna cenou
Gypsy Spirit.
Více informací: Mgr. Eva Haunerová - tisková mluvčí,
Český západ o.s.tel.: 602 663 513, 603 772 309,
e-mail: eva.haunerova@cesky-zapad.cz

7.6. jsme podnikli poslední společnou vycházku
po okolí Toužimska. V letních měsících se nebudeme scházet, dopřejeme si prázdniny a na
první společnou, podzimní vycházku Vás zvu opět
v úterý 4.10.2011, a potom každé první úterý
v měsíci, zase až do května příštího roku. Sraz
bude vždy ve 13:00 před bývalým Zemědělským
učilištěm.
Předsedkyně ZO svazu postižených civilizačními chorobami
Marta Hondlíková

...

Ustavující schůzka přátel historie,
památek a přírody Toužimska
Na základě zájmu o činnost vlastivědného spolku se
uskuteční schůzka zájemců o tuto oblast v infocentru Toužim
na staré radnici (naproti cukrárně v čp. 35). Na schůzce bude
projednána činnost zájemců a forma jejich případného
sdružení. Začátek je ve středu 6. července v 18.00 hodin.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA
Dne 9. června 2011 se konala školní olympiáda. V letošním
roce se zúčastnilo mnoho žáků 2.stupně. Počasí se nám
vydařilo. Užili jsme si spoustu zábavy.
Překonali jsme i několik rekordů:
6.ročník Vitnerová Sabina-Běh na 1000m- 4:22 minut
7.ročník Bartoš Milan-Skok do dálky - 441 cm
8.ročník Moravec Jan-Skok do dálky - 504 cm
9.ročník Kašuba Martin-Vrh koulí
- 965 cm
Děkujeme našim pomocníkům: K. Osvaldová, J. Kublová, H.
Hanzáková, K. Daněk, F. Strolený, A. Horníková a fotografka
Š. Kotačková.
Zpracovala: Heidi Hanzáková

FLORES KARLOVY VARY
V závěru měsíce května jsme navštivili v karlovarské KV Areně
výstavu květin - Flores, která se zde konala poprvé a určitě ne
naposledy.Výstavu navštívili žáci 6. a 7. tříd a určitě největším
lákadlem a středem jejich zájmu byla kresba na obličej.
Přesto jsme obdivovali krásné svatební šaty, květinové dekorace,doplňky,krásné květiny, které jsme neuměli ani pojmenovat a spoustu květin jsme viděli poprvé v životě na vlastní
oči.Během výstavy se hrálo pro děti divadlo, které jsme si se
zájmem také vyposlechli.Na výstavě jsme viděli i stánky
s výrobky ze dřeva, určené pro domácnost, a tak každý z nás
si zakoupil nějaký drobný dárek pro sebe a nebo svoje
blízké.Výstava se nám všem moc líbila a jsme rádi, že nás
tam naše paní učitelka vzala.
ZŠ Toužim - E. Hajná, třída 6. B

RANDE NA SLEPO
25. května navštívili žáci 6. a 7. tříd hudebně -zábavný pořad
RANDE NASLEPO, který se konal v KD Teplá.
Pořad nastudoval a uváděl vojenský armádní soubor
Ondráš,který do Teplé přijel z Brna, aby zde představil svůj
program zaměřený na etiketu a chování ve společnosti. Pořad
nenásilnou a hlavně humornou formou žáky seznamoval se
základy společenského chování,jak se vhodně obléci do
společnosti,jak zvládnout a přežít první rande atd... Nejen
dětem, ale i některým dospělým je třeba připomenout, jak se
kde chovat, uvědomit si, s kým mluvím, jakým způsobem a
přitom nezapomínat na kouzelné slovíčka děkuji, prosím, přidat milý úsměv a někdy ztracená situace se tímto sama může
obrátit k lepšímu.
ZŠ Toužim - E. Hajná, Mgr. M. Píbalová, J. Váňová
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Sportovní klání v Nové Roli

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

17. června 2011 se zúčastnila naše škola ZŠ Toužim přátelského turnaje v přehazované a ve fotbale. Turnaj se konal za
účastí
tří
škol
Toužim
Nová
Role
Breitennbrun.Přehazovanou hrála děvčata, která dosáhla
velmi pěkných výsledků a s velkou převahou rozdrtila obě
družstva ve vysokém skore: 15:7, 15:9, 15:11. Za vzornou
reprezentaci školy si zaslouží pochvaly a poděkování tyto
žákyně: I. Vopálenská 8.A, Krejčová K. 8. A,Němcová L.
7.B,Matoušková K. 6.B,Málková S. 6.A., Li Bu Thi Than Zuzka 7.A. Tak jako děvčata obsadila první místo, také
výborně si vedli i naši kluci, kteří vyhráli nad ostatními školami a obsadili 1. místo ve fotbale.Poděkování a pchvalu si
zaslouží tito hráči : R. Pečimuth 7.A.Bartoš M. 7.A,Staněk P.
7.A
,Matějka
A.
8.A.Putovního zajíce
jsme odvezli do naší
školy a uvidíme příští
rok, která škola si
odveze vítěznou trofej
- zajíce.
ZŠ Toužim
Mgr. P. Princl,
J. Váňová

Den napříč školou

V rámci oslav Dne dětí jsme uspořádali pro žáky 3.-8. tříd ZŠ
Toužim zábavné dopoledne plné her, poznávaček, matematických a zeměpisných znalostí,sportovních her a klání.
Žáci 9. tříd pomáhali organizačně zajišovat jednotlivé disciplíny a stanoviště, na kterých žáci plnili různé úkoly a praktické dovednosti.
Den plný her a zábavy se nám velmi vydařil, vyšlo nám pěkné
počasí, nikdo se nám nezranil, ve skupinách panovala skvělá
nálada, a tak si svůj den děti užily společně se svými kantory.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě celé akce,
a to jsou žáci 9. tříd, ale i vyučující, kteří svojí prací přispěli
k uskutečnění zábavního dopoledne.
ZŠ Toužim- Mgr. M. Píbalová, J. Váňová

Za minerálními prameny
Žáci ZŠ Toužim se v měsíci květnu zúčastnili zajímavé exkurze
po minerálních pramenech Tepelska. Celý program byl
připraven Místní akční skupinou Náš region v rámci projektu
Kraj živých vod a byl zaměřen na poznávání zajímavostí
v okolí. Po hodinové přednášce, kde byly děti seznámeny s
minerálkami i krajinou regionu, následoval výlet autobusem
po okolních upravených i neupravených minerálních
pramenech.
V prostorách infocentra bude nainstalována výstava s touto
tématikou a otevřena 14. července. Krajem živých vod Vás
tak výstavou provedou žáci ZŠ společně s Infocentrem
Toužim. Všichni jste srdečně zváni.
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OKOLNÍ OBCE

TURISTIKA

Dětský den v Třebouni

Otvírání naučné stezky
Cesta za pověstí

Dne 5.6.2011 ve 14.00h se uskutečnil, jako každoročně,dětský den. Vše proběhlo v místním parku, kde byly připraveny
různé soutěže. Než vše začalo, tak se děti projely historickým
traktorem, který zapůjčil pan Václav Páník, tímto by jsme mu
chtěli moc poděkovat. Po projíž ce se začalo soutěžit. Po
parku bylo rozmístěno několik soutěžních disciplín např.
skákání v pytli, schazování plechovek, schazování kuželek
atd. U každé disciplíny dostaly děti za splnění úkolu sladkosti
a upomínkové předměty. Poslední disciplína bylo hašení
stříkačkou, což si děti užily asi nejvíce. Nakonec jsme si
opekli vuřty.
Myslíme, že se dětský den vydařil a těšíme se na další akce
pořádané osadním výborem Třebouň.

V sobotu 28. května 2011 byla v Infocentru Toužim slavnostně otevřena další naučná stezka na Toužimsku. Naučná stezka Cesta za pověstí je v pořadí již pátou otevřenou stezkou na
Toužimsku. Stezka byla vybudována z iniciativy žáků ZDŠ
Toužim. Než se naši první průzkumníci naučné stezky vydali
na pochod, bylo na pořadu prostudování informačního panelu,
který první pochodníky seznámil s původním záměrem trasy i
s trasou, po které se půjde. Z informačního panelu
umístěného v Infocentru Toužim se naši pochodníci dozvěděli
mnoho zajímavých informací o stezce i pozoruhodnostech v
okolí Toužimi.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat městu Toužim za
finanční příspěvek, všem sponzorům a také rodičům za výpomoc, ale i finanční příspěvek, děkujem také panu Fedorjakovi
za ručně vyrobené dřevěné kuželky, které nám vyrobil.
Osadní výbor Třebouň

Červeno-bílé svislé značení stezky vede pochodníky
z náměstí Jiřího z Poděbrad k rybníku za veterinou a dále do
zaniklé obce Lhota. Ves Lhota zanikla již za husitských válek.
Dnes nám místo zaniklé vsi připomíná jen kaplička Panny
Marie. Dále nás značení zavádí k jednotlivým místům spojených se vznikem pověstí. Pokud se vydáme na výlet
Bažantnicí/Oborou/ kolem bývalé hájovny u Líma směrem na
Poseč, narazíme na značení Skokovské stezky /modré
čtverce, doplněné místy osmicípou bílou hvězdou/, značení
nás povede na rozcestí, od kterého pokračuje souběžně s
naučnou stezkou Cesta za pověstí kolem kapličky a
Sedelských rybníků k silnici Sedlo - Útvina. Z obce Útvina se
můžeme vydat značenou naučnou stezkou kolem kostela sv.
Víta a rybníka Na soutoku zpět do Toužimi. Délka základní
trasy je 11 km. Pokud půjdeme kolem bývalé hájovny u Líma,
tak si výlet o 3 km prodloužíme.
Naučnou stezku Cesta za pověstí otevřelo prvních 26 pochodníků, z tohoto počtu bylo 21 dětí. Prvním průvodcem a také
značkařem byl pan Jíří Schierl - předseda o.s. Pod střechou.
Jaroslav Hráský
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STALO SE...

PRANOSTIKY NAŠICH PŘEDKŮ

Staň se na den hasičem

ČERVENEC

Toužimské náměstí po týdnu opět ožívá. Tentokrát se sešly
děti na akci STAŇ SE NA DEN HASIČEM. Dopoledne, právě jim
věnované, bylo prokládáno ukázkami práce hasičů,
záchranářů i policie. Hasičská technika v úžasu otevírala
pusinky mnoha dětem. A co teprve vyprošování zraněného
člověka z havarovaného vozidla nebo zachraňování osoby z
hořícího domu ve třetím patře! To bylo něco! Nechyběly ani
nastudované ukázky tance, ale hlavně spousta zajímavých
soutěží. Děti z toužimské MŠ Sluníčko se svým tanečním vystoupením "Den v pizzerii" všechny přítomné moc potěšily.
Většinu účastníků zaujalo stříkání hasičskou hadicí, kdy
museli umně zasáhnout a srazit proudem vody cíl. Běh ve
vysokých gumákách taky nebyl jednoduchý. Chůzi na chůdech
si někteří nacvičili již minulý týden, takže te už to nebyl žádný
problém, no a přetahování se lanem byla veliká legrace. Ti
mladší házeli míčky, běhali v pytlích, prolézali tunelem.
Díky všem za pěkné dopoledne.
IC

w Co červenec neuvaří, to srpen nedopeče.
w Hřmí-li když slunce stojí ve znamení Lva, není to příznivým
znamením pro úrodu.
w Prší-li na den Panny Marie navštívení, po 40 dní bez deště
není.
w Pak-li na Jakuba slunce svítí, má prý zima krutá býti.
w Jak teplý svatý Jakub, tak vánoce studené.
w Z které strany Jakub fouká, z té strany přijde drahota.
w Na svatého Eliáše i pod křovím schne, po sv. Eliáši i na
křoví.
w Svatý Vít kořen štíp, svatý Petr ho natrh, svatý Prokop
kořán dokop, svatá Markyta vede žence do žita.
w V červenci volá křepelka do pole - poj te žít, poj te žít,
dostanete pět peněz, pět peněz.
w Mnoho ryb, málo zrna.
w Je-li moc hřibů, bude moc sněhu.
w Zvětšují-li na svatou Annu mravenci své hromádky, lze
očekávati tuhou zimu.
w Svatá Anna, chladna z rána.
w Od svatej Anky - žimné podranky.
w Od svatého Ignáca, léto se obráca.
Jaroslav Hráský

OKOLNÍ OBCE

Třebouňáci na výletě
Jako každý rok vyrazili Třebouňáci na výlet, tentokrát se jelo
do Kláštera v Teplé, pak na oběd do Chodové Plané a
pokračovalo se do Mariánských Lázní na fontánu. Účast byla
jako vždy hojná, všem se výlet líbil a už te se těšíme na příští
rok. Cíl dalšího výletu je zatím překvapením. Tímto by jsme
rádi poděkovali SDH Třebouň za uskutečnění tohoto výletu a
p. Dunovskému za jeho organizaci.
10
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HASIČI

PROFICENTRUM

Kroužkování čápů

Činnost ProfiCentra o.s.
ve školním roce 2010/2011

Hasiči jako již několik let pomáhali ornitologům České republiky s kroužkováním zdejších mlá at čápů na komínech
v Toužimi a Teplé za pomoci výškové techniky zapůjčené ze
stanice Karlovy Vary. Letos se v Toužimi narodili tři čápata
a jedno vajíčko zůstalo zastydlé. V Teplé mají o jedno mládě
více a koncem července budou schopná samostatného letu.
Přejeme jim, a se po prvním letu za teplem opět uhnízdí
v našem regionu.

Školní rok je ve svém finále a my bychom touto cestou rádi
zhodnotili činnost našeho občanského sdružení, které se
zabývá volnočasovými aktivitami dětí, mládeže a dospělých
a působí v Toužimi již od roku 2009. V tomto roce jsme se
v pravidelné činnosti scházeli s dětmi z MŠ Sluníčko v kroužku
Hravá angličtina, s dětmi školního věku v kroužcích Veselá
angličtina, Tvořeníčko, Anglická konverzace a Sportovní hry.
Činnost dvou posledně jmenovaných byla předčasně ukončena z důvodu malého zájmu dětí. Maminky s dětmi se pravidelně scházely v tělocvičně ZŠ, kde spolu cvičily a rozvíjely
sociální a psychomotorické schopnosti svých ratolestí.
Dospělí se pak zdokonalovali v angličtině. Naše sdružení také
zorganizovalo v tomto roce akci Pletení košíků, která byla
úspěšná i v loňském roce, kdy se do Toužimi sjeli zájemci
o práci s pedigem i z okolních obcí např. Teplé a Žlutic.

A co chystáme o prázdninách? No přeci již druhým
rokem osvědčený příměstský tábor Profíček, na
který Vás v tuto chvíli můžeme ještě pozvat, protože zbývají poslední volná místa. Profíček se
koná od 2.8. do 6.8. 2011 a podrobné informace
najdete na našich webových stránkách
www. proficentrum. wbs.cz.
Závěrem bychom rádi touto cestou poděkovali lektorům volnočasových aktivit ProfiCentra o.s. za jejich práci a popřáli
jim pohodovou dovolenou a dětem krásné prázdniny.
Mgr. Jana Leheňová, Mgr. Lenka Hubáčková

SOBOTNÍ PRODEJ
NA FARMĚ 9.00 - 17.00
KNIHOVNA

KOZÍ A KRAVSKÉ MLÉKO
KOZÍ SÝRY - ČERSTVÉ
KOZÍ SÝRY - ZRAJÍCÍ
BYLINNÉ SIRUPY
ČERSTVÉ BYLINY

Upozornění !!!
V měsíci srpnu a září bude Městská
knihovna uzavřena. Vyzýváme proto
všechny čtenáře, aby si v červenci
půjčili knihy na dobu uzavření.

NEŽICHOV 8
TOUŽIM
biofarmabelina@seznam.cz
www.biofarmabelina.cz
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DOŠLO DO REDAKCE

DOŠLO DO REDAKCE

Učitelka napadla dítě

Sousedský teror

Po téměř tříletém sousedském teroru učitelka ze základní
umělecké školy, Zlatuše Boová-Kaločaiová agresivně napadla patnáctiletou žákyni základní školy Ludmilu Krausovou
poté, co si dovolila doma pustit rádio v půl osmé ráno.
Teror začal při první návštěvě bytu, kdy si paní učitelka stěžovala, že jsme ji vzbudily v půl deváté večer bouchnutím dveří.
Od té doby nás slovně napadá. Před několika měsíci, když pro
mou dceru ráno přišly kamarádky, „vlítla“ na ně na chodbu a
začala křičet, jak si vůbec mohou dovolit v sedm hodin ráno
zazvonit na náš byt.
Teror vyvrcholil, když se již zmíněná rozhodla podat na nás
stížnost na MěÚ Toužim o „hlučném zavírání dveří“, které jsou
mezi obývacím pokojem a chodbou, která vede do kuchyně.
Kdo ale bydlí v panelovém domě jistě ví, že je vše slyšet, a to
není náš obývací pokoj s jejím bytem rozdělen cihlami, ale jen
překližkou! Dříve byl byt, ve kterém žijeme, větší o jednu místnost, která nyní patří k bytu paní Boové-Kaločaiové. Celá rodina máme depresi jen z pocitu, že bychom ji mohly někde
potkat.
Dne 15.6.2011 se „madam“ učitelka agresivně vrhla na mou
dceru, kde ji chytla pod krkem a násilně bila. Hanba jí nebyla
a šla na policii podat trestní oznámení na dceru, že ONA ji
napadla. Když za mnou dcera přišla do práce s brekem, sotva
popadla dech a jediné na co se zmohla, bylo mi říct, že se
chce odstěhovat, že tu s ní bydlet nebude. Když jsem uviděla
šrámy na krku, na nic jsem nečekala a jely jsme na policii.
Lidka má následky, kdy utrpěla šok, v noci nemůže klidně
spát, má bolesti hlavy s pocitem na zvracení. Také jí rozbila
dioptrické brýle (vyfoceno Policií v Toužimi). Škoda činí 1500
Kč..
Při shrnutí tohoto článku vyplývá, že první napadení bylo
slovní, druhé fyzicky agresivní a co mám čekat do třetice? Že
jí může rovnou zabít? Tak kde je nějaká spravedlnost v našem
státě? Může si tohle vůbec učitelka dovolit??! Učitelky by
přeci měli svým chováním jít příkladem a nejen v pracovním
čase, ale i mimo něj!!
Ludmila Krausová

Přibližně před dvěma a půl lety se k nám do nástavby nad ZŠ
nastěhovala pí. Krausová s dětmi. Již od samého začátku bylo
sousedské soužití s rodinou Krausových nemalé problémy. Hned mě
překvapilo jak je možné že se stěhují do tzv. "učitelského bytu" (tedy
bytu které jsou určené výhradně pro učitele) ačkoli pí. Krausová
učitelkou není. Od počátku se celá rodina chovala velmi hlučně a
arogantně, jsou nepřizpůsobiví a omezují náš běžný chod naší
rodiny. Na chování jsem několikrát podala stížnost na ÚM v Toužimi,
ale bohužel to je asi tak vše co může člověk, který je omezován ve
svém bytě udělat. Vynaložila jsem nemalé finanční prostředky na
zrekonstruování místnosti sousedící s bytem pí. Krausové, aby měl
syn vlastní pokoj a já ložnici, jelikož bydlím v bytě 2+1. Tyto místnosti v současné době slouží jako odhlučňovací zóna bez možnosti
řádného užívání, jelikož jsou naprosto neobyvatelné díky hluku, který
do nočních hodin vychází ze sousedního bytu. A opět jsem musela
investovat do přestavby a z kuchyně udělat ložnici (tato místnost je
na opačném konci bytu), abychom měli se synem vůbec kde a v klidu
spát. Kuchyň tudíž vůbec nemám, jen kuchyňský kout a syn nemá
dětský pokoj. V době kdy se rodina Krausových nastěhovala syn
chodil do 1. třídy a pravidelně usínal po 22 hodině a po 6 hodině byl
opět vzhůru díky ranímu hluku, který se ozýval ze sousedního bytu.
Po žádosti aby brali ohled na syna, který se potřebuje do školy vyspat, mě pí. Krausová nazvala "kdákající slepicí", která nemá otravovat a zavřela bez odpovědi dveře. Jedinou reakcí na muo žádost tedy
bylo, že nás celá rodina přestala zdravit. TO JE VÝCHOVA -NÁCTILETÉ
MLÁDEŽE!!!!!
Jejich agrese vůči mé osobě se neustále stupňovala a po projednání
jejich sousedského soužití na úřadu města dosáhla vrcholu.
Nejmladší dcera do mě opakovaně strčila na schodišti - vrazila do
mě ramenem- takže pokud chci normálně projít bez úrazu musím
uhnout já jí......kdybych neuhla srazila by mě ze schodů. Napadali
mě slovně a celkově nám znepříjemňovali život. Celá tato situace
nakonec vyvrcholila fyzickým napadením mé osoby dne 15.6.2011 v
raních hodinách na chodbě před bytem. Toho dne nás opět vzbudila
hlasitá hudba od sousedů. Po upozornění slečny KRAUSOVÉ, která
je žákyní 9.B ZŠ, o ztlumení hudby mě tato nejprve slovně a nato fyzicky napadla tak, že jsem musela opakovaně vyhledat lékařskou
pomoc. Křičela na mě, vulgárně mi nadávala, tykala mi a vyhrožovala. Zřejmě i tohle bylo málo a při odchodu z domu mě napadla
ještě jednou. Ještě dnes po 8 dnech po incidentu mám po těle
známky napadení (MODŘINY,
ŠKRÁBANCE). Já jsem menšího vzrůstu a slečna Krausová přestože
je žákyní 9.třídy a je jí 15 let je nejméně o hlavu vyšší a 20 kg těžší
než já a měla jsem co dělat abych se vůbec ubránila. CO TAKOVÁ
MLÁDEŽ UDĚLÁ PŘÍŠTĚ????? Zastřelí mě, nebo do mě vrazí
nůž???? Pak se nemůžeme divit co nám to roste za mládež!!!!
Já působím jako pedagog více jak 20 let a vychovala jsem nespočet
dětí, včetně třech vlastních, z nichž vyrostli slušní lidé a nikdy jsem
neměla za celou dobu své pedagogické praxe žádný incident. Na
zdejší škole působím již 9 let a vychovávám pro společnost další
generace kulturně a hudebně vzdělaných lidí. Co paní Krausová
udělala pro tuto společnost???
To je vše co mohu ke všemu po pravdě uvést. V současné době
probíhá vyšetřování kompetentními orgány činnými v trestním řízení,
jelikož jsem podala na slečnu Krausovou trestní oznámení pro
napadení a na pí. Krausovou st. trestní oznámení pro pomluvu a
poškozování dobrého jména.
Boová Kaločaiová Zlatuše
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soutkami - protipožárními prolukami (kvůli snadnějšímu přístupu při
hašení a strhávání hořící krytiny háky). Velmi důmyslně bylo vybudováno i městské opevnění, a to v duchu soudobých vojenských
zkušeností a poznatků (zejména z použití palných zbraní). Jižní a
západní stranu města zajišoval kromě hradební zdi i přilehlý terén údolní svah a přilehlá zamokřená údolní niva říčky Střely, kterou záhy
zaplavil důmyslně zbudovaný Zámecký rybník. Protilehlé strany
opevnění, otočené do volného, mírně stoupajícího terénu, byly
zajištěny kromě hradební zdi ještě parkánovou zdí a před ní
vyhloubeným hradebním příkopem se zemním valem. Nároží hradeb
zpevňovaly a boční střelbou chránily vysunuté nárožní bašty či věže,
linii hradeb pak ještě vysunuté městské brány (Horní s městskou
věží a věžovitá Kostelní). Nelze vyloučit, že severní předpolí opevnění
města a hradu zajišovalo nějaké předsunuté opevnění (bašta
podobná Mazanci ve Žluticích). Protiváhou hmoty hradu byl v protilehlém koutu městiště nový farní kostel s obrannou věží.
Pozoruhodnou opevňovací stavbou byla třetí městská brána, Dolní,
přiléhající k opevnění hradu, její poloha a dispozice jsou velmi podobné Bechyňské bráně v Táboře. Měla patro se střílnami, průjezd byl
chráněn předbraním. Velmi důkladně důmyslně byl zjištěn přístup do
města od západu (odkud přišla zkáza Útviny), přístupová komunikace zde byla vedena po koruně hráze Zámeckého rybníka, která
byla zalomena a přerušena úzkým mostkem přes splav, odkud cesta
běžela zpět po břehu rybníka k bráně. Tím byl vytvořen poměrně
dlouhý přístupový koridor, který byl pod kontrolou palných zbraní ve
střílnách hradu a Dolní brány.

Z HISTORIE

Jak vzniklo naše město Toužim
8. července si připomínáme již 542 let od okamžiku, kdy český král
Jiří z Poděbrad vydal v Praze latinsky psanou listinu, kterou udělil na
přímluvu zástavního majitele toužimského hradu a přilehlého
klášterního panství, Jana II. z Vřesovic, měšanům z Útviny povolení
přenést městská práva na novou osadu při toužimském hradu, která
byla z rozhodnutí panovníka pojmenována po hradu - Toužim.
Okolnosti vzniku města Toužimi byly velmi dramatické. 3.5. 1469
zvolila odbojná katolická šlechta a města, uskupená od roku 1466
v tzv. Jednotě zelenohorské, za českého panovníka uherského krále
Matyáše Korvína a v Čechách se opět rozhořela válka mezi stoupenci Jiřího z Poděbrad a odbojnými katolíky. Katolickou stranu v našem
regionu představoval především mocný rod říšských knížat pánů
z Plavna, usazený tehdy na bečovském panství. Jejich protivníky zde
byli již zmínění Vřesovicové, držící od panovníka v zástavě od roku
1437 klášterní panství Toužim. Mezi oběma feudály probíhaly drobné šarvátky. Plavenští během let 1466-68 obsadili některé hrady
v okolí, které však král Jiří z Poděbrad zastavil plavenským saským
vévodům Arnoštovi a Albrechtovi. Na jaře roku 1469 přitáhlo do zdejšího kraje královské vojsko, aby dobylo obsazené hrady zpět
a pokořilo zdejší odbojnou šlechtu v čele s míšeňským purkrabím
Jindřichem II. z Plavna a jeho synem Jindřichem III. Patrně během
dobývání Bochova s hradem Hungerberkem (Hladovým vrchem)
a Andělské Hory, jehož se zřejmě zúčastnil i Vřesovec s částí posádky toužimského hradu, využili této situace Plavenští a vyslali posádku ze svého hradu v Bečově na toužimské panství. Dobře opevněný
toužimský hrad nájezdu zřejmě odolal, ale v rámci uplatňování taktiky spálené země (s cílem podlomit ekonomiku a zázemí nepřítele)
plavenský oddíl vyplenil okolí a zejména sousední město Útvinu.
Neopevněná Útvina, která byla nejpozději v roce 1466 městem, byla
snadnou kořistí. Obyvatelé se patrně uchýlili do bezpečí sousedního
hradu Toužimi, jejich město však bylo vydrancováno a vypáleno.
Obnovení města na původním místě bylo s ohledem na bezpečnostní situaci a s ohledem na obtížnou hájitelnost místa položeného
v údolí, nemožné. Proto se měšané rozhodli požádat zástavní vrchnost a panovníka o svolení k přenesení jejich městské obce na jiné,
bezpečnější místo. A tím bylo právě místo, které leží na hraně záhybu údolí Střely v sousedství hradu Toužimi. Hrad byl ideální záštitou
proti nepřátelům a terénní situace umožňovala vybudování efektivního opevňovacího systému.

Město Toužim na základě panovníkova povolení využívalo všech
dosavadních práv a výsad Útviny, tedy i její městský znak. Nově
obdrželo právo hradeb. Po nástupu Vladislava Jagellonského na
český trůn a po uklidnění poměrů v království, došlo k návratu části
obyvatel do Útviny a k obnovení městské obce. To s sebou přineslo
spory o městská práva mezi "starou" a "novou" obcí. Spory ukončilo udělení nových privilegií městu Toužimi - v roce 1478 udělení
nového znaku a v roce 1481 změny termínu konání trhů. Na základě
těchto historických událostí a souvislostí by dnes měla statutu
města užívat i Útvina. Toužim je v rámci Čech ojedinělým příkladem
urbanistického řešení založeného pozdně gotického města
s pozoruhodnými urbanistickými prvky, a proto je historické jádro
města od roku 1992 chráněno statutem památkové zóny, jeho hodnoty by si jistě v budoucnu zasloužily odpovídající rehabilitaci
a regeneraci místo další degradace či likvidace.
Jiří Schierl
Toužim v roce 1716

Nové město bylo vybudováno "na zeleném drnu", podle
stanoveného plánu, což je na půdorysu dodnes patrné
- má pravoúhlou parcelaci a uliční sí. Původně
samostatně stojící hrad se stal nedílnou součástí
města. Pravidelné je i poněkud excentricky umístěné
náměstí - tržiště. Pozoruhodné je i funkční členění
městské zástavby, uvnitř města se s ohledem na okolnosti vzniku města ocitly i objekty, které se jinak ve
středověku stavěly za městem, šlo zejména o požárně
nebezpečné provozy kováren, pekáren, sladoven či
keramických dílen. Tyto objekty byly v Toužimi umístěny
do jednoho bloku zástavby při jižní hradbě a tato byla
od ostatní zástavby oddělena širokou ulicí
(Pivovarská), jednotlivé objekty v rámci bloku byly navíc
na rozdíl od ostatní zástavby ve městě odděleny tzv.
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SPORT

Oddíl basketbalu TJ Sokol
Toužim
Po skončené sezoně žákovské ligy a podle
výsledků družstva a hlavně jednotlivkyň, byly
vybrány 3 hráčky do družstva, které bude
reprezentovat Karlovarský kraj na Letní
olympiádě dětí a mládeže v Olomouci ve
dnech 20. - 26. června 2011. Jsou to tato
děvčata: Hana Gašicová, Kateřina Krejčová
a Lucie Součková. Přejeme našim hráčkám
hodně úspěchů při reprezentaci kraje.

SPORT

TJ SOKOL TOUŽIM - oddíl florbalu
Tabulka soutěže mužů
Družstvo
Z
1. Cobra Radnice
18
2. SK Kerio Plzeň B
18
3. FBC APM Automotive Kdyně18
4. TJ Baník Sokolov B
18
5. USK Akademik Cheb
18
6. TJ Jiskra Domažlice B 18
7. 1. FBC Toužim
18
8. Slavia VŠ Plzeň B
18
9. Go-Go Horšovský Týn
18
10. FLC Sokol Mirošov
18

V
15
13
10
9
9
9
7
6
4
0

R
1
1
1
2
1
0
2
2
3
3

P
2
4
7
7
8
9
9
10
11
15

Skóre
106:51
88:53
93:75
76:73
94:88
79:67
80:92
72:71
56:93
42:123

B
46
40
31
29
28
27
23
20
15
3

Tabulka soutěže starších žáků
Družstvo
Z
1. FBC Sokol Plzeň IV
24
2. DDM Stod
24
3. FB Hurrican K. Vary
24
4. 1. FBC KNUSPI Toužim 24
5. FLK TJ Slavoj Tachov 24
6. Cobra Radnice
24
7. TJ Jiskra Domažlice
24
8. GO - GO Horšovský Týn 24
9. FbC Sokol Rokycany
24

V
21
21
15
13
10
9
6
5
3

R
2
1
2
0
1
2
2
0
0

P
1
2
7
11
13
13
16
19
21

BV
209:59
220:60
163:96
130:147
112:113
84:92
70:144
76:165
41:229

B
65
64
47
39
31
29
20
15
9

INZERCE

Výběrové řízení
Technická služba města Toužim, p.o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici správce sportovního areálu v Toužimi.
Místo výkonu práce: TSM Toužim, p.o. - sportovní areál
Charakteristika vykonávané práce: údržba a příprava sportoviš a sportovní haly, běžná údržba sportovního areálu, časově
náročná práce
Požadavky:
minimálně úplné střední odborné vzdělání s výučním listem
řidičské oprávnění skupiny B
manuální zručnost
bezúhonnost
Nabízíme:

-

platové zařazení v 5. platové třídě
sezónní příplatek
přidělení služebního bytu

Uchazeči předloží písemnou přihlášku s těmito doklady:
strukturovaný životopis
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Předpokládaný termín nástupu:
Lhůta pro podání přihlášky:

1. 9. 2011
31. 7. 2011

Obálku označte textem: Výběrové řízení na místo správce sportovního areálu TSM Toužim
Způsob podání přihlášky: Písemně poštou na adresu - Technická služba města Toužim, p.o., Plzeňská 333, 364 01 Toužim
nebo osobně na tutéž adresu do sekretariátu do 12 hod. posledního dne lhůty.
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V prvním zápase se Základní školou Bukovany dostali první
a pro ně také poslední gól tohoto turnaje. Výsledné skóre bylo
2:1 pro Toužim. Ve druhém zápase se ZŠ Ostrov vstřelili 4
góly a ani jeden neinkasovali. Třetí zápas odehráli se ZŠ
Mariánské Lázně 1:0. Po čtvrtém zápase už cítili stříbrné
medaile na krku a zápas se ZŠ Františkovy Lázně vyhráli
vysoko 5:0. Poslední zápas předem vyhodnotili jako nejtěžší.
Byl to právě Sokolov, se kterým měli změřit své síly. Právě
tato škola reprezentovala po několik let náš kraj na celorepublikových finále. Trošku je uklidňovala skutečnost, že
k vítězství by jim postačila remízka, jejich celkové skóre bylo
lepší. Naši zlatí hoši dokázali neskutečné, při konečném hvizdu píšalky a výsledku 2:0 pro náš tým, všem běhal mráz po
zádech, oči se zalily slzami a srdce se naplnilo štěstím
a dojetím. Byl to pocit radosti, nic krásnějšího si nemohli přát.
Ještě zbývá poděkovat pani učitelce Aleně Burdové, vedoucí
mužstva, která naše vítěze při jejich bojích doprovázela,
trenérskému triu: Šulc Pavel, Šimek Zdeněk a Šulc Jiří a též
všem rodičům a prarodičům, kteří naše hrdiny po celou cestu
za zlatem podporovali a fandili jim. Svou perfektní hrou, krásnými výkony a příkladným sportovním chováním odměnili své
fanoušky a reprezentovali svou školu a město.
Oni nejsou jen zlatí, oni jsou opravdu zlatí.
Tak poj me jim všichni držet palce do bojů na celorepublikovém klání v Olomouci dne 13. a 14. června 2011, budou
to potřebovat. Už te dokázali celému světu, že i v tak malém
městečku jako je Toužim se rodí velcí fotbalisté.
" Kdo je nejlepší, Toužiiiiim !!!"

SPORT

Pohádkový sen,
který se proměnil ve skutečnost
Tato prostá věta by mohla říct vše o velkém fotbalovém
úspěchu malých fotbalistů z Toužimi. Ale naši hrdinové si
zaslouží mnohem víc, a proto čtěte dál.
Dne 30. 5. 2011 se žáci 4. a 5. tříd Základní školy v Toužimi
zúčastnili jako vítězové oblastního a okresního kola
McDonald´s CUPu 2010/2011 krajského kola v Karlových
Varech. Na tento turnaj odjížděli s velkou chutí sáhnout si na
medaili, ale o tom, že by mohla být zlatá, pouze v duchu snili.
V minulých dvou letech skončili pokaždé jako první v mladší
kategorii 2. a 3. tříd. Zde však jejich vítězství končilo, do
celostátního finále postupují pouze vítězové kategorie 4. a 5.
tříd. Teprve vítězům vyšší kategorie se otevírá cesta na
celorepublikové finále - Svátek fotbalu, který se v letošním
školním roce koná v Olomouci.
Ale poj me si připomenout jejich cestu za vítězstvím. Čekalo
je 5 zápasů a jejich soupeři byli: ZŠ Bukovany, ZŠ Myslbekova
Ostrov, ZŠ JIH Mariánské Lázně, ZŠ Františkovy Lázně a ZŠ
Pionýrů Sokolov.
Hvězdná sestava: ŠULC Lukáš, ŠULC Pavel, ŠIMEK
Dominik, BURDA Filip, MORAVEC Tomáš, JANOUŠEK Patrik,
HÁZA František, KOLENA Robert, HASENÖHRL Stanislav
a brankář STRAKA Matěj.
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SPORT

SPORT

TJ SOKOL TOUŽIM - oddíl florbalu

Šastná osmička pro Toužimáky

Florbalový klub TJ Sokol 1.FBC Toužim, měl v právě skončené
sezóně 2010-2011 přihlášené v regionálních soutěžích dvě
družstva: družstvo mužů a starších žáků.
Muži odehráli již svou 13 sezónu, čímž se řadí mezi nejdéle
v kuse hrající družstva nejen v Karlovarském kraji, ale i v
celém bývalém Západočeském kraji, a nutno podotknout, že 13
nebyla nešastná. Po několika letech, kdy docházelo ke generační obměně družstva, což mělo za následek i výsledkově
slabší období, to vypadá, že se výkon družstva již stabilizoval
a výsledky se začínají obracet k lepšímu. Družstva v Lize
Karlovarského a Plzeňského kraje obsadilo z 10 účastníků
7. místo a hráči Milan Šulek a Robert Štefan obsadili v individuálních statistikách kanadského bodování s přehledem
první dvě místa.
Družstvo starších žáků se do soutěže vrátilo po několika
letech v minulé sezóně 2009-2010. Tato sezóna byla pro
všechny hráče seznamovací, přesto v ní zanechali na všechny
dobrý dojem a skončili na překvapujícím předposledním
místě. O to více se čekalo od všech v následující sezóně.
Bohužel z důvodu změn ve věkových kategorií muselo skončit
více hráčů, než se původně očekávalo a nových se moc neobjevilo. Tohle je však problém všech menších družstev a tak
nezbývalo než se s tímto handicapem poprat. To se povedlo
a i přestože jsme několik zápasů museli odehrát bez možnosti střídání, tak i s několika méně zkušenými hráči jsme
skončili na perfektním 4. místě za suverénními družstvy FBC
Plzeň, DDM Stod a FB Hurrican Karlovy Vary. Nutno také
podotknout, že i s těmito kluby jsme hráli část zápasu vyrovnanou partii a Karlovarský tým jsme i v jednom zápase
dokázali porazili. Bohužel s více než dvounásobnou přesilou
kvalitních hráčů těchto oddílů, naše hrstka statečných
neměla moc šancí na lepší výsledek.
I v této kategorii jsme si vybojovali i individuální úspěchy, kdy
Tomáš Adamický skončil v kanadském bodování na 2. místě,
Jakub Čapek byl hned za ním třetí a kapitán družstva David
Mašek se stále lepšícím výkonem v závěru soutěže posunul
až na 7. místo. Tomáš Adamický s Jakubem Čapkem se po
skončení sezóny zúčastnili v reprezentaci Karlovarského
a Plzeňského kraje turnaje Výběrů talentované mládeže krajů
české části republiky. Kde také žádnou ostudu neudělali a v
západočeském výběru patřili mezi nejlepší.

ZŠ Toužim bojovala na celorepublikovém finále McDonald´s CUPu v
Olomouci
Dne 13. a 14. 6. 2011 se konalo celorepublikové fotbalové klání
McDonald´s CUPu 2010/2011 v Olomouci. Tohoto finále se zúčastnilo
celkem 16 družstev - zástupců ze všech krajů naší republiky. Naším
velkým vítězstvím bylo už jenom to, že se Toužimáci na tento Svátek fotbalu dostali a mohli zažít skvělou a nezapomenutelnou atmosféru na fotbalovém stadionu SK Sigmy Olomouc. Po celé dva dny měli možnost
osobních setkání s hvězdami našeho sportu. Patroni turnaje Vladimír
Šmicer se svým synem Jiříkem byli přítomni fotbalových klání po celé dva
dny turnaje. V úterý 14. 6. se k němu přidali: fotbalista Horst Siegl,
hlavní trenér české hokejové reprezentace Alois Hadamczik, poradce
české fotbalové reprezentace Karel Brückner, prezident ČMFS Ivan
Hašek, tenista Jiří Novák, brankář SK Slavie Praha Martin Vaniak a další.
V pondělí 13. 6. 2011 nás čekaly tři zápasy. Své síly jsme změřili se ZŠ
Valenty Prostějov, ZŠ Grünwaldova České Budějovice a ZŠ T. Brzkové
Plzeň. V prvním zápase s Budějovicemi jsme vyhráli 2:1, druhý remizovali s Plzní 3:3 a poslední těsně prohráli s Prostějovem 2:3. Tyto výsledky nás posunuly do dalším bojů na další den mezi osm nejlepším
mužstev turnaje. A tady mluví statistiky za vše. Za posledních 14 let se
zástupcům Karlovarského kraje nepodařilo probojovat se mezi
nejlepších prvních osm. Vždy skončili mezi bojujícími o 9. - 16. místo. Pro
Základní školu Toužim je to navíc historický okamžik, nikdy se republikového finále nezúčastnila.
Za ZŠ Toužim bojovali: ŠULC Pavel, ŠULC Lukáš, ŠIMEK Dominik,
BURDA Filip, MORAVEC Tomáš, JANOUŠEK Patrik, HÁZA František,
KOLENA Robert, HASENÖHRL Stanislav a brankář STRAKA Matěj.
Třináctka, která byla první číslicí v datumu prvního dne turnaje nás pěkně
potrápila. Z původního počtu 10 bojovníků zbylo ještě před prvním
zápasem 9. Jeden z malých fotbalistů nemohl pro zranění do prvních
bojů zasáhnout a to ještě nebyl konec naší smůle. Hned druhý den měl
zdravotní potíže další z nich. Převážná část našich fotbalistů musela
odehrát všechny zápasy bez vystřídání ( hrací doba 2x12 minut ), což
bylo velmi vyčerpávající a rychle ubývaly síly. Ostatní mužstva měla
nabité lavičky a střídala po celých pětkách. Naši kluci nechali na hřišti
vedle srdíčka i všechny své síly. Vysílení se střídalo se zklamáním z
inkasovaných branek, lítostí a pláčem. Vždy většina našich soupeřů byla
z fotbalových škol s každodenními tréninky a početným zastoupením.
V úterý jsme odehráli další tři zápasy se ZŠ Komárov, ZŠ Eden Praha 10
a ZŠ Heyrovského Olomouc, které jsme k velkému zklamání našich malých
fotbalistů prohráli. Skončili jsme celkově na krásném osmém místě.
Kluci vůbec nezklamali, ba naopak jsou to naše hvězdy a vítězové,
reprezentovali své malé městečko a školu jak nejlépe mohli a co jim
síly stačily. Většina soutěžících vůbec netušila kde na mapě naše
město hledat. Dnes už ví, že ta malá tečka na mapě je Toužim a v ní
chodí do školy parta super kluků a velkých fotbalistů.
Vyseknout poklonu musíme pani učitelce Aleně Burdové, která své
svěřence v jejich těžkých bojích podporovala. Trenérům panu Zdeňkovi
Šimkovi a Pavlu Šulcovi a opět hojnému počtu fanoušků z řad rodičů
a prarodičů, kteří se vydali na dlouhou cestu své bojovníky podpořit.
Velké díky za to, že mohli na celostátní finále odjet patří skvělým sponzorům, jmenovitě: LENET TRADING s.r.o. Jan Kronika, Lékárna Bochov
- Pharm.Dr.E.Kantor, IDS GASTRO Toužim, ARTIFEX s.r.o. Toužim, SD
JEDNOTA Toužim a SUPRA Jelínek Toužim.
"Hoši děkujem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
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