TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXI. číslo 6/2011* cena 5,- Kč

CO SE DĚJE V TOUŽIMI

TOUŽIMSKO V OBRAZE
V Třebouni byla vybudována nová dešová
kanalizace a bude vybudován chodník.

Vážení čtenáři, rád bych Vás seznámil s právě probíhajícími
investičními akcemi v Toužimi a okolí a dalšími důležitými
informacemi z rady města.
Vzhledem k probíhajícím letním prázdninám bude zahájena
oprava schodiště u školní jídelny ZŠ Toužim, které muselo být
uzavřeno z důvodu havarijního stavu. Nové schodiště bude
dokončeno během léta a rozpočet na tuto opravu činí cca
100000,- Kč.
Výrazných oprav a budování se během letních prázdnin dočká
areál školky. Již v červnu a červenci byl nově natřen plot okolo
celého areálu. V srpnu budou nahrazeny stávající nevyhovující
chodníky novým asfaltovým povrchem. Zároveň s tím bude
probíhat i výstavba nového únikového schodiště pro školku
Domeček. Do areálu školky bude tímto způsobem nainvestováno během léta přes 550000,- Kč.
Město Toužim nechalo opravit chodníky a obrubníky
u bývalého "Kova". Bude zde ještě pravděpodobně nutné
vyměnit stávající již značně opotřebovanou dlažbu za novou.
Další chodník, který bude v srpnu opravován, nebo spíše nově
budován, je v Třebouni v místech, kde proběhla v minulých
měsících výstavba nové dešové kanalizace.
Začátkem srpna budou umístěny nové lavičky do obcí spadajících pod město Toužim. Jednotlivá místa si určili občané
sami, respektive osadní výbory obcí. Pět kusů těchto nových
laviček je nyní i v Toužimi. Po několika letech se vrátily lavičky
na náměstí a další přibyly v Plzeňské ulici.
Rád bych Vám jménem celé rady města Toužim popřál hezký
zbytek léta s krásným počasím, příjemně prožitou dovolenou
a dětem bezstarostné prázdniny.
Váš radní Bc. Robert Hrůza

Nová alej byla vysázena dobrovolníky na naučné stezce
sv. Blažeje v Branišově.

SK Toužim pořádal Toužimské hudební odpoledne, zahráli
také ALL FOR 69.
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INFO z INFOCENTRA
Na začátku měsíce se konaly akce většinou v režii neziskové
organizace Pod střechou: Putování po poutní stezce do
Skoků, Noc světel ve Skocích, Skokovská pou. 5. července
poté Radyňská cihla a Olympiáda ve vrhu hablovkou, večer
lampiónový průvod s posezením u symbolického Husova ohně
k uctění památky upálení M. Jana Husa. Den města 8.7.
proběhl tradičně lampiónový průvod ve stopách historie a
setkání u ohně při příležitosti 542. výročí založení města
Toužimi.
K těmto akcím najdete samostatné články na dalších
stránkách novin.
Ve čtvrtek 14.7. se přišly děti podívat na pohádku O vodníku
Pačískovi, kterou pro ně připravilo Karlovarské hudební divadlo. Pro nepřízeň počasí byla celá scéna připravena v kinosále,
který nám zdarma zapůjčilo Město Toužim, jemuž tímto
chceme poděkovat. Účast byla veliká a tak byl sálek zcela
zaplněn. Děti si pohádku užily a všem se moc líbila.
Poté byla v prostorách Infocentra zahájena výstava o minerálních pramenech v okolí „Kraj živých vod“, na jejíž přípravě se
podílely děti ze ZŠ v Toužimi i škol okolních. Návštěvníci výstavy, jimiž jsou především turisté, oceňují především podíl
dětí na této výstavě, nejvíc pak chválí fakt, s jak zajímavou
prezentací se zhostila výstavy místní ZŠ. Tady patří velký dík
paní učitelce Mgr. Emilii Košlerové za zpracování tématu minerálních vod v regionu.
IC

Radyňská cihla

Radyňská cihla

Den města

pohádka pro děti

Den města
Výstava Kraj živých vod
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Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

INFORMACE Z MĚSTA

Rada projednala situaci v odvozu a likvidaci separovaného
odpadu. V posledních měsících dochází k nedostatečnému
odvážení separovaného odpadu převážně v komoditě plast a
papír společností RESUR, spol. s r. o., Karlovy Vary. Přestože
tato společnost má zájem na spolupráci s městem, problémy
s odvozem se stále opakují. Vzhledem k těmto skutečnostem
a zájmu dalších společností o zajištění této služby rada
rozhodla vypovědět smlouvu na odvoz a likvidaci separovaného odpadu se společností RESUR, spol. s r. o., Karlovy
Vary, k datu 31. 10. 2011 a připravit výběrové řízení na poskytování této služby tak, aby mohla být nová smlouva uzavřena
od 1. 11. 2011. Rada si slibuje od nového poskytovatele
zlepšení podmínek pro třídění komunálního odpadu a je na
obyvatelích města jak budou tento systém využívat a tak přispívat k ochraně životního prostředí a hlavně důsledným
tříděním snižovat množství komunálního odpadu ukládaného
na skládku. V roce 2010 sice každý obyvatel uložil zdarma do
určených kontejnerů 28,70 kg separovaného odpadu, ale do
kontejneru nebo popelnice na směsný komunální odpad uložil
237,30 kg a za toto množství si každý obyvatel řádně zaplatil.
V příštím roce chce město zavést oddělený sběr biologicky
rozložitelného odpadu a to jak ze zahrádek, tak z domácností. Tím budou vytvořeny dostatečné podmínky na třídění všech
komodit odpadu a je na samotných obyvatelích, zda využijí
označené kontejnery k uložení vytříděného odpadu zdarma
nebo nevytříděný odpad odloží do kontejnerů nebo popelnic za
úplatu.

Na počátku měsíce července jsme se sešli se zástupci vesnic, které spadají pod město Toužim. Hovořili jsme o problémech a potřebách, které mají lidé žijící v těchto obcích. Po
několika dnech jsme zavítali do těchto míst osobně a začali
tvořit plán, ve kterém chceme postupně dát vesnicím nebo
prozatím alespoň některým jejich částem novou, modernější
tvář.
Prakticky téměř ve všech navštívených obcích byl stejný problém - zanedbaná prostranství, a to jak patřící městu, tak těm,
jehož vlastníky jsou jiné subjekty. Myslím tím neposekanou
trávu, odstavené různé vraky vozidel, strojů a další nepořádek
- věci, které zrovna na kráse veřejnému prostranství nepřidají. Mnohdy ale ani místa, která mají sloužit jako vývěska
informací nebo lavička k sezení (mají-li štěstí a lavičku mají),
dávno nesplňují účel, ke kterému původně sloužila. Je proto
třeba i na vesnicích zapracovat.
Začali jsme sekáním trávy a čištěním veřejných prostranství,
které v dnešních dnech provádí Technické služby města za
pomocí brigádníků z občanského sdružení Český Západ.
Z bývalého areálu letního kina na zámku byly zrekonstruovány
lavičky, které ihned po posekání trávy budou umístněny ve
vesnicích. Že se nejedná o staré a ošklivé lavičky se mohou
přesvědčit i lidé přímo v Toužimi, protože několik těchto laviček slouží již nyní i na toužimském náměstí.
Dalším krokem na vesnicích by mělo být odstraňování náletových dřevin a keřů, které narostly i do výše několika metrů
a dominují tam, kde by mohl být například pěkný pohled na
vesnickou náves s rybníkem. Mimochodem rybníky a otázka
"co s nimi?" je další problém k řešení a takových úkolů je na
vesnicích mnoho…
A závěr? I přilehlé vesnice patří k našemu městu a je třeba se
jim začít věnovat. Některé to potřebují více, jiné méně, některé díky svým obyvatelům září svou krásou a čistotou. Kéž by
se nám povedlo rozzářit takto všechny naše vesnice!!!

Rada projednala žádost Krajského úřadu Karlovarského kraje
o vyjádření k licenčnímu řízení o změnu licence na provozování
vnitrostátní autobusové dopravy pro dopravce Autobusy
Karlovy Vary, a.s., Karlovy Vary, na linku 481 650 Sokolov Toužim - Plzeň. Změna se týká nového názvu zastávek:
Sokolov - terminál a Toužim - náměstí. Rada schválila kladné
vyjádření k uvedenému licenčnímu řízení.

Roman Straka
místostarosta

Rada schválila provedení kontroly hospodaření s lesním
majetkem města. kontrolu provede společnost Lesprojekt na
cca 20 % plochy lesního majetku. Výsledek kontroly bude
důležitý pro poznání skutečného stavu lesního majetku a pro
rozhodování o dalším způsobu hospodaření od ledna příštího
roku. Rada se seznámila se všemi způsoby hospodaření a v
našem případě připadá v úvahu zajištění hospodaření v lese
prostřednictvím příspěvkové organizace zřízené městem,
prostřednictvím obchodní společnosti založené městem,
prostřednictvím zaměstnanců města nebo smlouvou
o zajištění hospodaření s třetí, na městu nezávislou osobou.
Tento poslední způsob využívají Lesy ČR a u části obcí
s podobným rozsahem lesního majetku je využíváno hospodaření společností s ručením omezeným založenou obcí.
Rada vzala informace na vědomí a na příští schůzi rady bude
pokračovat v přípravě návrhu na hospodaření s městskými
lesy.
Šimonovský

Jedno z navštívených míst - náves v Prachometech.
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TOUŽIMSKÉ POSTŘEHY

TOUŽIMSKÉ POSTŘEHY

Zachraňme dominanty

Toužimské hudební odpoledne

V infocentru se uskutečnila série přednášek, které byly věnovány
záchraně sakrálních památek. První přednášející byla paní
Kamila Prchalová, která ve vyčerpávajícím výkladu seznámila přítomné se záchranou pozůstatků barokního poutního kostela sv.
Blažeje u Branišova. Výklad byl doplněn promítáním fotodokumentace. Kostel byl až do roku 1950 v majetku Kláštera premonstrátů v Teplé. V roce 1950 byl Klášter v Teplé zrušen,
stejně jako ostatní mužské kláštery u nás. Kostel sv. Blažeje
přešel do majetku státu. Protože stát není dobrým hospodářem,
počalo období chátrání objektu, které bylo dovršeno zhoubným
požárem kostela v roce 1957. Po návratu premonstrátů do Teplé
a obnově kláštera, byla ruina poutního kostela plná odpadků
navrácena zpět původnímu majiteli, tedy Klášteru premonstrátů
v Teplé. V roce 2007 byly pozůstatky kostela převedeny na
Cestu z města o.s. Rok 2007 byl počátkem záchrany pozůstatků
poutního kostela i rokem oživení tohoto poutního místa.
Druhým přednášejícím byl MUDr. Stanislav Široký - zachránce
kaple na mostecké výšině, který rovněž poutavou přednáškou
doplněnou promítáním fotodokumentace prezentoval záchranu
kapličky. Nápad na záchranu chátrající kapličky vznikl již v roce
1997. Téhož roku byly zahájeny práce na opravně kapličky. V roce
2003 byla z kapličky ukradena socha madony, takže našim
zachráncům přibyla další starost. Řešení se našlo, ukradená
madona byla nahrazena obrazem namalovaným spolužačkou
našeho zachránce MUDr. Martinou Královou. Opravená kaplička a
namalovaný obraz byl slavnostně vysvěcen dne 29. září 2005
plzeňským biskupem Mons. Františkem Radkovským. Kaplička je
zasvěcena Panně Marii, Prostřednici všech milostí. Kaplička na
mostecké výšině se stala místem konání každoročních poutí. Pou
k Panně Marii, Prostřednici všech milostí je konána 8. května.
Posledním přednášejícím byl pan Jiří Schierl - předseda o.s. Pod
střechou a zachránce barokního poutního kostela Navštívení
Panny Marie ve Skocích u Žlutic. Výklad byl rovněž doplněn
promítáním fotodokumentace. Kostel patřil a patří Klášteru premonstrátů v Teplé. Rozhodovací pravomoc přísluší plzeňskému
biskupství. Kostel ve Skocích měl poněkud zvláštní osud, téměř
bez úhony přečkal éru budování socialismu. Mračna nad
kostelem se začala stahovat teprve v roce 1989, tedy za
budování reálného kapitalismu. Rabování a devastace kostela
se stala formou podnikání, téměř vše co bylo možno zpeněžit
bylo ukradeno. Jenom krádeží měděného plechu z věží a jejich
poničením vznikla škoda dosahující 5 milionů Kč. Ani tato
skutečnost naše zachránce neodradila, a naopak utvrdila v úsilí
zachránit tuto dominantu krajiny a nevrátit jí původní význam.
V kostele je konáno několik mší svatých v roce.
Do Skoků je každoročně konána pou z Kláštera přemonstrárů
v Teplé. V baroknímpoutním kostele Navštívení Panny Marie je
konáno několik koncertů v roce. Opravou věží bylo zabráněno
zatékání vody do kostela a následným škodám. Došlo k celkovému oživení tohoto poutního místa. Série přednášek navazovala
na putovní výstavu ZACHRAŇME DOMINANTY, která byla
v Infocentru v Toužimi k vidění během měsíce června.
(red)

V areálu TJ Sokol Toužim se uskutečnila společná akce SK
Toužim a město Toužim, Toužimské hudební odpoledne, které
zahájila toužimská country kapela AJETO & host Helen a její
pekelné housle. Paštikou, tedy hudební skladbou se představila formace ALL FOR 69, která je rockovou kapelou.
Následně vystoupila formace JÁ JEŠTĚ NEVIM (pumel
z kosmu). Rocková kapela MAWSON jistě potěšila příznivce
tohoto žánru. GOLD BAND uzavřel taneční hudbou přehlídku
kapel. Takže celkově skvělý hudební zážitek.Slíbeným překvapením byl ohňostroj.
JH

Vzpomínková akce v Teplé
V Teplé si připoměli pietním aktem leteckou katastrofu.
V červnu již uplynulo 41. let, kdy se dne 20.6.1970 v 16:04
hodin zřítil do lesního prostoru u Křepkovic stíhací letoun MIG
19 PM. V troskách hořícího letounu zahynul osmačtyřicetiletý
pilot I. Třídy 5 stíhacího pluku Plzeň - Líně major Václav
Bečkovský. Syn tohoto pilota létá na stejné základně
u letecké záchranné služby.
JH
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PRANOSTIKY NAŠICH PŘEDKŮ

FOTOSOUTĚŽ

Srpen

Léto 2011 na Toužimsku

w Co červenec nedopeče, to již srpnu neuteče.
w Co srpen neuvaří, to už září neusmaží.
w V srpnu již slunci nelze mnoho věřit.
w Srpen a únor - tepla a zimy úmor.
w Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
w I když ze strniš fučí, horko nás přece jen mučí.
w Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
w Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou
zimu a nejlepší víno.
w Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
w Svatý Vavřinec ukazuje, jaký podzimec nastupuje.
w Svatý Vavřinec - první podzimec.
w Na Vavřince povětří krásný, bude podletí suchý a jasný.
w Když o Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) jasno před
východem slunce, nastane požehnaný podzimek.
w
Pak-li o Nanebevzetí Panny Marie prší, padesát dní
mokrých k očekávání máme.
w Když prší na svatého Rocha (16. srpna), je pak pěkný podzimek.
w Prší-li týden po svatém Rochu, bramborů každý den trochu.
w Jaký čas jest na svatého Bartoloměje (24. srpna), takový
celý podzimek bude; bude-li tento den pěkný čas, znamená
příjemný podzimek.
w Sucho na Bartoloměje - mrazivé zimy naděje.
w Hřmí-li po svatém Bartoloměji, je podzim dlouhý a pěkný.

Infocentrum Toužim vyhlašuje letní fotografickou soutěž!!!
Pravidla fotosoutěže:

Téma fotosoutěže:
"Léto 2011 na Toužimsku"
Fotografie budou rozděleny do 3 kategorií:
A / Lidé
B / Krajina
C / Stavby
Termíny soutěže:
Uzávěrka soutěže je 15.10.2011
V případě elektronického zasílání fotografií je třeba snímek zaslat na
adresu infotouzim@seznam.cz, v ostatních případech prosíme o
zaslání na adresu Infocentrum Toužim, Náměstí J. z Poděbrad 35,
364 01 Toužim.
Vyhlášení vítězů proběhne v Infocentru dne 1. 11. 2011.
První tři místa ve všech kategoriích budou oceněny.
Formát fotografií:
Přijímají se fotografie černobílé i barevné v elektronické podobě ve
formátu .JPG, maximální velikost 1 fotografie je 2MB.
• Fotografie posílejte na e-mailovou adresu: infotouzim@seznam.cz
• Každá soutěžní fotografie musí být opatřena názvem
• Do předmětu e-mailu napište FOTOSOUTĚŽ
• Do těla mailu napište jméno, příjmení, adresu bydliště, číslo mob.
telefonu, místo a datum, kde fotka byla pořízena
Do soutěže je možno přihlásit maximálně 5 fotografií od jednoho
autora. Organizátor soutěže si vyhrazujeme právo použít zaslané
fotografie v tiskovinách a propagačních materiálech Infocentra
Toužim a občanského sdružení Cesta z města.
(CZM)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

STALO SE ...

Projekt OPD - Přilby dětem

RADYŃSKÁ CIHLA 2011

V měsíci červnu se žáci 3. B a 5. A zúčastnili projektu OPD Přilby dětem. Měli za úkol namalovat obrázek s dopravní
tématikou, která se týkala oprav silnic, dálnic, železnic a vodních cest. Součástí bylo i vyplnění soutěžního dotazníku.
Všechny zadané úkoly žáci bez problémů zvládli a obrázky i s
dotazníky jsme odeslali. Odměnou pro každého žáka ve třídě
byla cyklistická přilba. Na fotce můžete vidět, jak to v nich
žákům slušelo.
Alena Burdová, Lenka Matoušová učitelky ZŠ Toužim

V letošním roce se uskutečnil dne 5. července v pořadí již VI.
ročník oblíbeného dálkového pochodu pod názvem Radyňská
cihla. Z náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi se vydalo na trasu
pochodu 49. pochodníků. Trasa vede z Toužimi přes Krásný
Hrad a Kojšovice do Lachovic, kde se připojují další pochodníci. V letošním roce to bylo dalších 55. účastníků pochodu, podstatnou část tvořili táborníci z tábora Lachovický mlýn. Další
a také nejdůležitější zastávkou na trase je místo zaniklé cihelny Ing. Habla, kde probíhá olympiáda ve vrhu hoblovkou.
Soutěž ve vrhu je rozdělena do několika věkových kategorií.
Soutěž byla dobře zorganizována, takže probíhala bez
zbytečných průtahů. Po splnění této disciplíny se vydali účastníci do vesničky Radaně, kde na pochodníky čekalo chutné
občerstvení. Program v Radyni byl zpestřen ukázkou záchrany
osob, kterou názorně předvedl člen SDH Toužim. Součástí
tohoto klání bylo i přátelské posezení. V letošním roce byl přítomen olympiádě i redaktor Deníku Karlovarska. Celková účast
104 pochodníků byla nejvyšší za celou historii konání tohoto
pochodu. Poděkování celému realizačnímu týmu, zejména paní
Marii Rešlové - ředitelce soutěže a hlavnímu rozhodčímu panu
Jiřímu Schierlovi z o.s. Pod střechou.
JH
5
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PORADNA

Tajemné rašeliniště TAJGA

Znáte své možnosti?

V závěru měsíce června měli žáci 6. tříd ZŠ Toužim možnost
vyzkoušet si výuku přírodopisu tak trochu z jiného pohledu. ZO
ČSOP Kladská připravila pro žáky dopolední výukový program
Tajemné rašeliniště TAJGA, který se konal v překrásné přírodní scenérii naučné stezky nedaleko M. Lázní. Každý z lektorů
si vzal pod svá křídla jednu 6. třídu a společně jsme se vydali
do terénu objevovat místní floru a faunu. Žáci vyhledávali zajímavé informace o této lokalitě z informačních tabulí, doplňovali pracovní listy o získané informace, lovili drobný hmyz ve
vodním kanále, určovali jeho název podle encyklopedie, vyhledávali místní květenu, dokonce i malovali s pomocí přírodních materiálů místní krajinu. Žáci pracovali ve skupinách,
některé úkoly plnili ve dvojicích a nutno podotknout, že
většinu žáků tato práce velmi nadchla. Někteří žáci velmi
dobře plnili zadané úkoly a s jejich výsledky byl lektor velmi
spokojen. I zde se projevilo, jak jsou žáci vnímaví ke svému
okolí, jak dovedou naslouchat a spojit teorii s praxí. Celý
dopolední program se nám velmi líbil, určitě je pro nás vhodným přínosem do naší výuky, škoda jen, že nás trochu zlobilo
počasí.
Celá akce spojená s výukou a dopravou žáků na místo určení
byla financována z dotačního fondu vzdělávání.

Zadlužení občanů roste každým dnem a s tím souvisí i rostoucí množství případů, kdy dlužníci nejsou schopni splácet
věřitelům své závazky řádně a včas. Často pak dochází
k tomu, že se věřitel domáhá zaplacení své pohledávky
žalobou u soudu a dále případně i podáním návrhu na nařízení
exekuce. Víte, jaká práva máte jako oprávněný nebo povinný
v exekučním řízení? Nevíte-li, máte možnost obrátit se na bezplatné exekutorské poradny.
Z důvodu nárůstu počtu exekucí a současně omezené
možnosti veřejnosti získat bezplatnou, ale přitom kvalifikovanou právní pomoc zřídila Exekutorská komora ČR bezplatné
exekutorské poradny. Tyto poradny jsou určeny dlužníkům
(povinným) i jejich příbuzným, současně i věřitelům
(oprávněným) a v neposlední řadě i těm, kterých se exekuce
nějakým způsobem dotýká (zaměstnavatelé, osoby mající
povinnost plnit soudnímu exekutorovi namísto povinného,
osoby namítající vlastnické právo k věcem zabaveným při
mobiliární exekuci, aj.). Poradenství je zajišováno přímo
soudními exekutory, případně exekutorskými kandidáty, či
koncipienty (tzn. právníky exekutorských úřadů).
Do všech poraden je nutné se objednat telefonicky na číslech
545 212 285 a 545 212 305, mailem na adrese komora@ekcr.cz nebo osobně v prostorách Exekutorské komory
ČR, Husova 8, Brno (na schůzku je možné se dostavit i bez
objednání, nicméně přednost budou mít objednaní klienti).

ZŠ Toužim- Mgr. Z. Fedosejevová,J. Váňová

Veřejnosti jsou k dispozici:
• Bezplatná poradna Praha umístěná v prostorách SOS centra Diakonie ČCE-SKP, Varšavská 37, Praha 2, a to každý
pátek od 10:00 do 14:00 hod.
• Bezplatná poradna Brno umístěná v prostorách Exekutorské
komory ČR na adrese: Husova 8, Brno, každou středu od
10:00 do 14:00 hod.
• Bezplatná poradna Plzeň umístěná v prostorách SOS centra
Diakonie ČCE, Prokopova ulice 397/17, a to každou sudou
středu od 15:00 do 17:00 hod.
(MIKÖ)

NABÍDKA
Město Teplá nabízí:
a) prodeje objektů č.p. 269, 270 a 271 na st.p. 308/1, st.p.
309/1 a st.310/1., včetně příslušenství v k.ú. Teplá, obec
Teplá (bývalé objekty ZŠP), minimální kupní cena je
4.515.000,- Kč dle znaleckého posudku.
b)prodeje zasíovaných stavebních pozemků pro výstavbu
rodinných domů v ulici Toužimská, za cenu 220 Kč/ m2 (+
15.607,- Kč za plynovou skříň plastovou; a elektroměrovou
skříň plastovou).
Podmínky: - kupující nejpozději do dvou let od povolení vkladu
do katastru nemovitostí zahájí výstavbu rodinného domu. Na
pozemky bude zřízeno předkupní právo pro Město Teplá, které
zanikne na základě oznámení kupujícího stavebnímu úřadu
nebo kolaudačního souhlasu podle ustanovení §119 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zápisu rodinného domu do katastru nemovitostí.
Podrobnější informace získáte
na tel. 353176227 u paní Jiřiny Růžkové
6
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dálky s rozběhem, běh na krátkou vzdálenost, vytrvalostní běh,
skok z místa a hod na cíl. Každý soutěžící do tohoto malého
olympijského zápolení vložil všechny své síly. Na těchto
sportovních hrách nebyl nikdo poraženým, všichni byli vítězi!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU
V ZŠP A MŠ TOUŽIM
V průběhu měsíců května a června se zúčastnili žáci naší
školy několika krajských sportovních a vědomostních soutěží
a exkurzí:
26. května se družstvo našich žáků z 8. a 9. třídy zúčastnilo
krajského kola DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ
v Karlových Varech.
Soutěž se skládala ze čtyř disciplín: test z pravidel provozu na
pozemních komunikacích, jízda zručnosti na kole, praktické
provedení poskytnutí první pomoci, jízda na kole podle
pravidel silničního provozu na dětském dopravním hřišti.
V této náročné soutěži si naše družstvo vedlo nejlépe v testu
z pravidel a v poskytnutí první pomoci.

Ve stejný den proběhla v
prostorách stadionu AC
Start krajská soutěž ve
VYBÍJENÉ a MALÉ
KOPANÉ. Naše dívky si
svou dobrou taktickou
hrou vybojovaly první
místo. Fotbalisté si sice
dobře zahráli, ale na
medailová
místa
bohužel nedosáhli.

Na konci května přijali žáci 7. - 9. ročníku pozvání od ředitele
ing. Michala Škody na exkurzi do zemědělského podniku
AGRO OTROČÍN a mlékárny HOLLANDIA.
V zemědělském podniku Agro Otročín si prohlédli jeho jednotlivé úseky - teletník, kravín, dojírnu, porodnici, kotce pro
telátka, plně automatizovanou techniku dojení, systém péče
o nově narozená telata a inseminaci krav.
Ve výrobně mléčných produktů poznali žáci pracovní podmínky, důležitost dodržování bezpečnostních a hygienických
předpisů, prohlédli si plně automatizované zařízení na výrobu
jogurtů a mléčných nápojů.
Tímto bychom chtěli poslat poděkování panu Škodovi za milé
přijetí, profesionální a srozumitelný výklad s praktickými
ukázkami a za osvěžující občerstvení!

Na 17. června si připravili profesionální hasiči, policie,
záchranáři a Město Toužim akci pro všechny děti a žáky
s názvem "STAŇ SE NA DEN HASIČEM".
Profesionální hasiči nám předvedli nejmodernější techniku,
kterou použili při vyprošování zraněného při autonehodě
a poté následovalo ošetření raněných záchranáři.
Policisté nám ukázali své vybavení - obušek, helmu,
neprůstřelnou vestu, které použili v akci při zadržení zločince.
Dětem zazářily oči, když si vše mohly vyzkoušet. Celým
dopolednem se prolínal kulturní program, ve kterém vystoupily nejmenší děti z MŠ Sluníčko a taneční soubor z Bečova a
různé soutěže - hasičský útok, běh v gumových botách, hod
na cíl, přetahování lanem, plnění plastových lahví pomocí
mycí houby.

Ve středu 8. června pořádala ZŠ praktická a speciální
Mariánské Lázních "LETNÍ SPORTOVNÍ HRY" (pro žáky se
středně těžkým handicapem). Naši školu reprezentovalo
tříčlenné družstvo ve složení K. Ďuráčová (7.r. ZŠS), R.
Mikuláš (5.r. ZŠS) a J. Přibyl (4.r. ZŠP). Své síly si změřili s
ostatními závodníky v těchto soutěžních disciplínách: skok do

Děkujeme všem organizátorům za krásné dopoledne a sladkosti pro všechny děti a žáky.
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ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Konečně přišel tolik očekávaný den "D", na který se
předškoláci těšili celý rok. Mottem tohoto dne bylo: " Abych
mohl/a do školy, musím splnit úkoly". Budoucí školáci museli
postupně dokázat, že se v mateřské škole mnohé naučili museli projít různými stanovišti a splnit zadané těžké úkoly.
Teprve potom mohli nasadit "absolventskou čapku" a obdržet
blahopřání a dárečky od paní ředitelky a zástupců města pana místostarosty R. Straky a tajemníka ing. J.
Šimonovského. Všichni přítomní popřáli budoucím školákům
hodně úspěchů v novém "školním životě".
Více informací o dění v naší MŠ Domeček najdete na
www.domecekskolicka.wbs.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ
UKÁZKA ČINNOSTI PŘÍSLUŠNÍKŮ KYNOLOGIE
22. června jsme pro žáky obou základních škol zajistili ukázku
činnosti příslušníků služební kynologie z věznice Horní
Slavkov. Ukázka se kvůli nepřízni počasí konala v tělocvičně
ZŠ.
Žáci měli možnost vidět služebního všestranného psa německého ovčáka Bárta s psovodem Pavlem Černým. Bárt
žákům předvedl poslušnost a také zadržení pachatele,
kterého si v ochranném obleku "zahrál" figurant nadpraporčík
Petr Vaník. Odvážnější žáci si mohli práci figuranta v ochranném obleku také vyzkoušet. Společně s Bártem přijel i jagteriér Tom, specialista na vyhledávání návykových a psychotropních látek se svým psovodem podpraporčíkem
Ondřejem Doležalem. Vždy neomylně našel správnou bednu
s ukrytou drogou. Tom získal nejvyšší ocenění za vyhledávání
drog v obálkách.
Bárt s Tomem také navštívili tělesně postižené žáky naší
školy, pro které to byl neskutečný zážitek. Za návštěvu
s ukázkou cvičených psů velice děkujeme.
Naše dětičky v MŠ také nezahálely:
VÝLET NA STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK BEČOV
Batoh, pláštěnka, pití a "dvacka" na zmrzlinu. To bylo
vybavení, které jsme potřebovali s sebou na výlet v úterý
7. června. Vypravili jsme se na prohlídku hradu a zámku
v Bečově, abychom nakoukli do historie v našem nejbližším
okolí. Zaujalo nás poutavé a zajímavé vyprávění průvodkyně,
která nám povolila "osahat si" některé exponáty. Bylo to fajn!

ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY
Na středu 22.6. bylo slavnostně prostřeno - vycházející žáci
se loučí se svými spolužáky, třídní učitelkou i ředitelkou školy
u slavnostně prostřeného stolu. Vlastnoručně uvařený oběd i
posezení u dobrého zákusku a kávy je milou tradicí na naší
škole.
O dva dny později si tito žáci užili krásné dopoledne v Plzni,
kde navštívili plavecký bazén na Slovanech. Nejvíce se jim líbil
tobogán, divoká řeka, vířivky s masážními boxy i venkovní
bazén.
Popřejme jim do života HODNĚ ŠTĚSTÍ!
Fotografie z našich akcí najdete na www.zsptouzim.rajce.net
PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat panu Petru Jelínkovi z firmy SUPRA
- TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE za poskytnutí finančního příspěvku
20.000,- Kč na vyrobení vestavěných skříní v MŠ.
Poslední společnou akcí všech dětí a žáků naší školy byl na
konci června výlet do EKOFARMY KOZODOJ ve Staré Roli, kde
jsme shlédli život všech domácích zvířat v přirozeném
prostředí, někteří se mohli projet i na koni.

Jedné z mála nesportovních soutěží "BEZPEČNÝ SVĚT"
konané v ZŠP Bochov jsme se zúčastnili také 22. června.
Tato celkem náročná vědomostní soutěž prověřuje znalosti
žáků z oblasti: osobního bezpečí, běžných rizik, požárů
a mimořádných událostí.
Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích a naši reprezentanti obsadili krásná třetí místa ve skupině nejmladších
a mladších žáků.

30. červa 2011 - vysvědčení a HURÁ NA PRÁZDNINY!!!
Kolektiv učitelek ZŠP a MŠ Toužim
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI REGIONU

TURISTIKA

Davidova naučná stezka

Davidova noc 2011
Slavnostní otevření naučné
Davidovy stezky

V rámci poznávání, oživování a propagace regionálních kulturních a historických tradic Toužimska se místní občanské
sdružení Pod střechou zaměřuje i na místní významné rodáky.
Jednou z významných historických osobností Toužimska je
dřevohryzský rodák Alois Martin David, významný vědec
z oboru astronomie, fyziky, topografie a meteorologie, člen
Kanonie premonstrátů v Teplé. Jen pro připomenutí,
Dřevohryzy jsou zaniklou okrajovou částí města Toužimi mezi
Dobrou Vodou a Teplou.
V
roce
2007
jsme
k
250.
výročí
narození
A. M. Davida uspořádali v Toužimi veřejnou konferenci a v jeho
rodných Dřevohryzech
instalovali
pamětní
desku. Další konference
s výstavou proběhla v
pražském Klementinu
na půdě Akademie věd
ČR. Také v tepelském
klášteře byla instalována malá expozice věnovaná Davidovi. Česká
televize zařadila Davidův
medailon
do
cyklu
Významné
osobnosti
Národního muzea.
V roce 2008 byly zahájeny přípravy na zřízení
naučné stezky, která by
přiblížila osobnost A. M. Davida a současně rozšířila atraktivity cestovního ruchu. Budování stezky bylo zahájeno v roce
2010 s finanční pomocí Karlovarského kraje, její dokončení je
plánováno v tomto roce, kdy bude také slavnostně otevřena.
Naučná stezka měří 33 km a spojuje místa spjatá se životem
A. M. Davida v regionu - klášter Teplá (zde žil, na klášterním
hřbitově je pochován, některými exponáty je připomenut v
expozici muzea), Dřevohryzy (rodiště s pamětní deskou), Nový
Dvůr (býv. klášterní dvůr býval zázemím při pobytu na observatoři), Branišovský vrch (pozůstatky astronomické observatoře) a Vidžín (farní škola). Pro stezku byl vytvořen tištěný
průvodce.

V sobotu 20. srpna 2011 se uskuteční slavnostní otevření
Davidovy stezky - naučné stezky věnované osobnosti Aloise
Martina Davida. Akci pořádají občanská sdružení Pod střechou a Cesta z města ve spolupráci s Kanonií premonstrátů
Teplá a s podporou města Toužimi.
Program:
12:00 - Klášter Teplá, zahájení a prohlídka kláštera
12:30 - Klášter Teplá, otevření stezky
18:00 - Nežichov (Biofarma Belina), cyklus přednášek o A. M.
Davidovi
20:00 - Nežichov, výstup na Branišovský vrch
22:00 - Branišovský vrch, zahájení nočního pozorování oblohy
(občerstvení zajištěno)
Noční pozorování oblohy se koná jen v případě vhodných
pozorovacích podmínek. V opačném případě náhradní program v Nežichově.
Pod střechou o.s.

Pamětní deska v Dřevohryzech

Od roku 2010 jsme ve spolupráci s občanským sdružením
Cesta z města začali za účastí zástupců Akademie věd ČR
pořádat vzpomínkovou akci Davidova noc, kdy se za dobrého
počasí koná mimo jiné i pozorování oblohy dalekohledem na
místě původní Davidovy observatoře. Podmínky jsou zde velmi
dobré, nebo oblast jižně od Toužimi patří mezi místa s nejmenším světelným znečištěním u nás. Zdejší region se tak
může stát velmi atraktivní destinací pro astronomická
Pod střechou,o.s.
pozorování našich i zahraničních astronomů.
Branišovský vrch
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CO SE DĚJE KOLEM NÁS?

STALO SE...

Zámek - poločas rozpadu

Prachomety - CAMP US ARMY

Současné vedení města zdědilo po svých předchůdcích
i nejednoho "černého Petra". Jako bumerang se městu nyní
vrací důsledky podivného převodu zámku z roku 1998, kterým
se tehdejší radnice snažila "vyřešit" problém s tímto chátrajícím majetkem, a také důsledky liknavého přístupu samosprávy k nápravě v letech následujících, motivovaného snad
promlčením právní odpovědnosti osob, které se na této podivné transakci a následných škodách na majetku obce svým
nezodpovědným jednáním, či spíše nejednáním, podíleli.
Více než deset let byl toužimský zámek v podstatě bezprizorní, o stav objektu nejevili jeho povedení vlastníci žádný
zájem. To se pochopitelně odrazilo na jeho stavebně technickém stavu, který již v roce 1998 nebyl nejlepší. Ten se
začal radikálně zhoršovat po devastaci střech na obou zámcích, způsobené zčásti chátráním a zejména pak působením
lidského činitele - vandalů a zlodějů.
Dnes jsou obě zámecké budovy ve stavu nestabilních
zřícenin, prolezlých dřevomorkou, kde každým okamžikem
hrozí zhroucení celých částí staveb. Smutné na celé věci je to,
že nedávné doplňující stavebně historické průzkumy přinesly
nová překvapující zjištění, která posouvají kulturní
a památkovou hodnotu této památky o třídu výše, a již jde
o nástěnné malby z dob renesance či baroka, či o barokní
krov, který je tak vůbec nejstarším dochovaným krovem na
území Toužimi. O to bolestnější jsou ztráty, kterých zde nyní
přibývá doslova každou hodinu. Minulý měsíc se například zřítila v důsledku silného větru část střechy na Horním zámku a na
Dolním zámku navíc začali opět řádit "mě aři", kteří pokračují
v rozkrádání měděné krytiny a v poškozování střechy. Rychle
mizí i hodnotná uměleckořemeslná výzdoba staveb.
Kritický stav zámku bohužel podcenilo i nové vedení města,
které v rozpočtu na tento rok nevyčlenilo na záchranné práce
dostatek peněz. Ještě horší je však celkový nezájem o osud
zámku, a to jak ze strany samosprávy, tak i místní veřejnosti,
soudě podle účasti na několika letošních akcích konaných
k problematice záchrany zámku. Skoro se zdá, že sen jednoho z bývalých starostů a jeho radničních souputníků se vyplnil,
toužimský zámek jsme z našeho města a z našeho vědomí
a svědomí konečně "vygumovali". Nebo ještě ne? J.Schierl

V sobotu dne 2. července se uskutečnilo setkání občanů Toužimi
s členy Klubu vojenské historie Terezín v campu Prachomety. Klub zde
buduje svůj camp každý rok a někdy i dvakrát do roka. V roce 1945
bylo na tomto místě depo americké vojenské techniky. Toužimské
přivítal velitel campu pan Petr Barchánek, který je také velitelem
kolony historických vojenských vozidel americké armády z 2. světové
války. Návštěvníci se zde dozvěděli hodně informací ze života campu
i z historie bojů 97. pěší divize na Toužimsku. Pan Petr Barchánek
připomněl i vzácnou návštěvu campu v květnových dnech roku 2008.
Camp US army v Prachoměrech navštívili příslušníci Texaské národní
gardy: Cpt. David Burger, Msg. Michael Sulivan, Sgt. Sportlon Jonés
a Fcs. Javier Garcia. Tito příslušníci americké armády jsou zocelení
v bojích v Iráku i jinde na světě. V Texasu se také zrodila slavná
97. pěší divize US army. Společně s členy klubu vojenské historie nastoupili do připravených Jeepů Willys a vyrazili do Teplé, kde byli přivítání
hudbou a zástupci města.
pokračování na straně 12
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TURISTIKA

ČERNÁ KRONIKA

Putování do Skoků 2011

Co řešila Policie České republiky
v našem městě v květnu a červnu 2011?

V letošním roce se uskutečnilo v pořadí již 2. oficiální
putování do Skoků, to neoficiální se uskutečnilo v roce 2009.
Každoroční putování do Skoků je rozděleno do tří etap.
Celková délka Skokovské naučné poutní stezky je 60 km.
Začátek poutní stezky je v Klášteře premonstrátů v Teplé, kde
si zájemci mohou v pokladně vyzvednout a orazítkovat poutní
pas, do kterého se razítkem potvrzuje průchod po trase. Na
základě potvrzeného poutnického pasu obdrží poutník ve
Skocích Certifikát o zdolání poutní stezky. V pokladně je
možno rovněž zakoupit mapu poutní stezky. Víte jak poznáte
poutníky do Skoků? Podle modré stužky. Modře je značena
rovněž Sokolovská poutní stezka. V loňském roce byla oficiálně otevřena poutní stezka do Skoků, přestřižením modré
stuhy plzeňským biskupem Mons. Františkem Radovským. V
letošním roce probíhá přeznačování poutní stezky. Modrobílo-modré pásové označení je nahrazováno modrými čtverci
s bílou osmicípou mariánskou hvězdou.
Letošní putování do Skoků bylo zahájeno 30. června
v Klášteře premonstrátů v Teplé. Poutníci byli přijati administrátorem kanonie premonstrátů P. Augustinem Jánem
Kováříkem O.Praem, který našim poutníkům popřál pěkné
počasí na cestách a duševní pohodu. A skutečně, deštivé
počasí se umoudřilo a poutníci dorazili do Nežichova krajinou
zalitou sluncem, což bylo předzvěstí další slunečné etapy
z Nežichova přes Třebouň, Kosmovou, Sedla, Krásného Údolí,
Odolenovic, Přílez, Prviny a kolem rybníka Na soutoku do
Toužimi, kde druhá etapa skončila. Délka této etapy je 28km.
Sobotní a poslední etapa vede z Toužimi přes Radyni,
Lachovický mlýn, Sovolusky a dále až do Skoků. Délka této
etapy je 15 km. Začíná se říkat, že kudy procházejí poutníci o
obrazem Panny Marie Pomocnice, tam vládne pěkné počasí.
Škoda, že se letošního putování do Skoků zúčastnilo tak málo
poutníků. V neděli 3. července se konalo ve Skocích tradiční
procesí od křížku a poutní mše svatá celebrovaná hlavním celebrantem
P.
Fořtem
z Kraslic a celebrantem
P. Augustinem Jánem
Kováčikem O.Praem. Pro
poutníky bylo připraveno
občerstvení,
hudba,
stánkový prodej a lidová
řemesla. Ve Skocích bylo
možno
ochutnat
a nakoupit bylinné likéry.
Nedělní poutě 3.7.201
bylo přítomno 256 lidí.

Přečin zpronevěry:
• Místní občan si půjčil kolo za účelem dojíždění do Toužimi. Místo
aby kolo jeho majiteli vrátil, prodal jej.
• Muž nejprve oznámil, že ztratil peněženku s doklady a větším
finančním obnosem. Během šetření přečinu svojí výpově změnil a
to tak, že peněženku někdo nalezl a ponechal si ji. Nakonec byla
peněženka nalezena i s celým uvedeným obsahem doma u oznamovatele.
Přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání:
• Muž řídil motorové vozidlo v době, kdy mu toto bylo zakázáno
rozhodnutím soudu.
Přečin krádeže:
• Došlo k odcizení barevných kovů - elektroinstalace v hospodářské
budově. Pachatel tímto svým činem způsobil majiteli budovy škodu.
Přečin zanedbání povinné výživy:
• Jeden místní muž si řádně neplní vyživovací povinnost na své děti.
Přečin pokusu krádeže vloupáním:
• Byl zadržen místní muž, který rozbil okno prodejny a dále měl v
úmyslu odcizit potraviny.
Policisté, šetří vedle uvedených přečinů také několik přestupků, a to:
- poškození laku osobního vozidla,
- krádež státních poznávacích značek z osobního vozidla,
- popíjení lahvového piva na náměstí před prodejnou (to chování je
zakázáno vyhláškou města),
- odcizení mobilního telefonu na pracovišti.
Toužimští policisté, žádají všechny spoluobčany o spolupráci při
pátrání po odcizených věcech a neznámých pachatelích. Jakékoliv
poznatky volejte na místní oddělení Policie ČR na telefonní číslo 353
312 215.
(MIKÖ)

CO SE DĚJE KOLEM NÁS?

Prachomety - CAMP US ARMY
pokračování ze strany 10
V Teplé se příslušníci Texaské národní gardy společně s členy klubu
vojenské historie zúčastnili kladení věnců na místním hřbitově
u památníku obětí pochodu smrti, který Teplou procházel. Teplou prošlo 2300 vězňů z koncentračních táborů. Klub vojenské historie
z campu v Prachometech se každoročně zúčastňuje tohoto pietního
aktu. Snímky zachycují příslušníky Texaské národní gardy na náměstí
v Teplé.
Zlatým hřebem sobotního odpoledne byla vyjíž ka s kolonou Jeepů
Willys a vozidlem Dodge do okolí. První zastávkou bylo místo
u Branišova, kde se do palby německé jednotky dostala 6. května
1945 projíždějící kolona US army. Zuřivou palbu Němců ukončil až
přivolaný obrněnec. Kolona amerických vozidel přijížděla do Teplé
a Vidžína. Protože se tohoto sobotního odpoledne zúčastni rovněž
zastupitel města pan Jiří Schierl, bylo panem Petrem Barchánkem
navrženo uskutečnění dobové rekonstrukce těchto bojů, která by byla
společnou akcí města Toužim a Klubu vojenské historie. Ještě mezi
Branišovem a Nežichovem se pokusili němečtí vojáci zabránit postupu
americké armády. Na tomto bojišti zůstal zničený německý transportér
a zapadlý lehký tank tzv. žiletka vyrobený firmou Škoda Plzeň s benzinovým motorem Praga.
Jaroslav Hráský

JH
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7. Dům čp. 43. V minulosti byl společně se sousedním domem čp.
44 součástí pozdně gotického měšanského domu. Kamenný bosovaný renesanční portál byl přenesen z domu čp. 50 v r. 1907.
V klenáku letopočet 1600 a reliéf cechovního znamení sledovníků
(zkřížené limpy a chmelové lístky s monogramem bss nebo čísly
655).

Z HISTORIE

Stručný průvodce
Městskou památkovou zónou
1. Areál zámku, původně klášterní proboštství po r. 1429
přeměněné na hrad. Horní zámek obsahuje románsko-gotické torzo
proboštství – obytné věže hradu a pozdně gotický palác, renesančně
rozšířený kol. r. 1544 do dnešního rozsahu, v 19. stol. degradován
odstraněním celého patra, věže a křídel. Dolní zámek vznikl renesanční přestavbou a rozšířením gotického předhradí (portál datován
1544), upravován ještě v l. 1576-78 a po požárech v 17. stol., kdy
v patře vznikl trámový záklopový malovaný strop (po r. 1652), dnešní
podoba výsledkem pozdně barokních úprav po r. 1752. V 19. stol.
zbořené severní křídlo propojovalo oba zámky. Z unikátního
tříkřídlého poplužního dvora s fortifikační funkcí z doby kol. roku
1544 zůstalo pouze torzo západního křídla. Severně zámku, na
místě dnešního panelového sídliště, kolem roku 1620 založena
zámecká zahrada s letohrádkem, dnes zaniklé. Dnes je zámek
soukromým majetkem, chátrá a je veřejnosti nepřístupný.

8. Bývalý panský zájezdní hostinec čp. 7. V interiéru dnešního baru
dochovány tři nástěnné malby z r. 1932, zobrazující soudobou a historickou Toužim.
9. Dům čp. 56 a 57 V jádru pozdně gotická stavba měšanského
domu upravovaného zejména po požárech v l. 1485, 1620, 1652,
1752, 1847, a ve 20. stol. Sklep gotický, v přízemí dochována síň
zaklenutá renesanční valenou křížovou klenbou s hřebínky, černá
kuchyně.
10. Dům čp. 58. V jádru pozdně gotický měšanský dům (sklep
a přízemí) upravovaného zejména po požárech města a modernizovaná ve 20. stol. Vyjímečně dochovaná původní dispozice pro Toužim
typického šířkového měšanského domu. V přízemí vstupní síň –
mázhaus, síň s renesančním portálkem, zaklenuté valenými klenbami s výsečemi, plochostropá síň s komorou a zaklenutou černou
kuchyní. Sklepy zasypány.

2. Městská radnice čp. 35. Pozdně gotického založení, přestavována po požárech v l. 1620, 1652, 1752 a 1872, upravována ve 20.
stol. Kamenná znaková deska pozůstatkem portálu z doby po r.
1500. V přízemí klenuté síně a černá kuchyně, ve sklepě dochována
temnice a unikátní prvek konstrukce bednění. R. 2004 částečně
obnovena dřívější klasicistně-empírová podoba.

11. Areál farního děkanského kostela Narození Panny Marie.
Založen asi po r. 1488. Původní pozdně gotická stavba chrámu,
upravovaná po požárech města, byla barokně přestavěna v l. 173842
stavitelem
Johannem
Schmiedem
z
Útviny
a
obnovená po požárech v l.
1774-78 a 1872. Z původní
stavby zachována severní
gotická věž a při ní vybudovaná
barokní boční kaple Krista
Trpitele z r. 1699. Kostel je
jednolodní s dvojicí bočních
kaplí
(jižní,
archanděla
Michaela z r. 1752). Presbytář
má polygonální závěr. Sakristie
je
patrová,
v patře panská oratoř. Lo a
část presbytáře zaklenuta
obdélnými plackami na pasech.
Vybavení kostela je převážně
novodobé. V interiéru nástěnné
malby J. J. Kramolína z r. 1778
– iluzivní hlavní a dva boční
oltáře (sv. Jana Nepomuckého,
a sv. Floriána). Tzv. „stará“ fara
čp. 64/65 je objekt pozdně
gotického založení, mladší
objekt školy čp. 8. Při faře stavba býv. márnice, dnes kaple
Olivetské hory.

3. Dům čp. 98. Středověký
měšanský dům, byl i součástí radnice, v přízemí renesanční klenba síně.
4. Zaniklý dům čp. 102. Díl
jednoho měšanského domu
pozdně gotického založení.
Při demolici objektu odkryta
původní kamenná dlažba
síně, základy pece, odpadní
jímka a řada archeologických
nálezů (keramika, sklo) ze
16. až 18. stol.
5. Městská kašna. Z pol. 18.
stol.,
upravená
kolem
r. 1930 (nahrazení původního
sloupu se dvěma mísami
kulovitého tvaru za nynější historizující pylon, dílo místního
sochaře K. Fuchse). Napájena
byla dřevěným potrubím z
Rourového rybníka.
6. Sousoší mariánského (morového) sloupu. Barokní sloup se
sochou Panny Marie s Ježíškem datován r. 1705, čtveřice soch
světců, sv. Josef (jihozápad), sv. Florián (jihovýchod), sv. Jan
Nepomucký (severovýchod), sv. Jan Křtitel (severozápad) je zřejmě o
něco mladšího původu. Na železných konzolách podstavců byly
umístěny lucerny.

12. Bývalý „starý“ obecní pivovar čp. 69. V jádru pozdně gotický
objekt prošel řadou přestaveb. V podzemí se dochovaly rozsáhlé
pivovarské sklepy s vodními cisternami z 15. stol.
Jiří Schierl
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KČT TJ SOKOL TOUŽIM
pořádá 32. ročník turistického pochodu

TOUŽIMSKEJ PUCHEJŘ
3. září 2011

Startovné: všechny trasy

dospělí 20,- Kč
děti do 15-ti let 10,- Kč
Trasy - pěší: 10, 20, 30 km
cyklo: 40, 60, 80 km
Odměna: diplom, suvenýr,
malé občerstvení

Start a cíl: pro všechny trasy

na fotbalovém hřišti v Toužimi
Ubytování: nezajišujeme
Doba startu: 7 - 11 hodin
Cíl: otevřen do 18 hodin

Popis trasy obdrží každý účastník na startu.
Informace: Ludmila Běhavá, Sídliště 413, 364 01 Toužim
Těšíme se na Vaši účast!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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HASIČI

Mladí hasiči v Polsku
V polovině července se mladí hasiči zúčastnili mezinárodního
setkání mladých hasičů v Lódźi v Polsku. Na setkání byli mladí
hasiči z 5 zemí - Polska, Německa, Ma arska, Slovenska
a České republiky. Během pobytu nás naši hostitelé vzali na
několik výletů a připravili pro nás několik sportovních klání.
Hasiči nás vzali na prohlídku požární zbrojnice, kde nás
seznámili s technikou a ostatním zázemím. Poté jsme byli na
hřbitově uctít památku zakladatele hasičů v Polsku a vzdát
úctu hasičům zemřelým při požáru textilní továrny. Dále nás
vzali na motokáry, do aquaparku a do Manufaktury - kulturní
a obchodní centrum.
V ostatním čase jsme měli sportovní program. Hostitelé pro
nás připravili turnaj ve volejbale, kde jsme se umístili na
3. místě. Jako další byl turnaj ve stolním tenise, kde jsme byli
na 4. místě. Hlavní sportovní soutěž byla hasičská soutěž,
kde jsme se umístili v mladší kategorii na 1. místě a ve starší
kategorii na 3. místě.
Na konci mezinárodního setkání bylo předáno ocenění
vedoucímu výpravy za dlouhodobou činnost s mládeží a čestné členství ve Straži v Lódźi.
Na závěr chceme poděkovat Městu Toužim za finanční podporu, díky které jsme se mohli zúčastnit tohoto setkání.
Děkujeme všem zúčastněným za dobrou reprezentaci města
Toužim.
Josef Mikula
vedoucí kolektivu mladých hasičů

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

Taneční podvečer
Dne 27.7. se sešli naši senioři opět na společné akci při hudbě a tanci. Tentokrát jim podvečer zpříjemnilo hudební duo Miroslav
Matoušek a Hana Bóková. Infocentrum zpestřilo akci soutěžemi. Vítězům předali spolupořadatelé akce za jejich výkony drobné
upomínkové předměty. To však nebylo vůbec důležité. Hlavní bylo pobavit se s přáteli při pěkné hudbě a prožít příjemný podvečer. Děkujeme opět městu Toužim za bezplatné propůjčení sokolovny. Příští setkání je naplánováno na pátek 23. září, s hudbou pana Žákovce.
IC
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SPORT

SPORT

V. LETNÍ OLYMPIÁDA
DĚTÍ A MLÁDEŽE

Stolní tenisté udrželi divizi
Jako velmi dramatická se ukázala uplynulá sezóna 20102011 v divizi stolního tenisu. Zatímco v sezóně 2009-2010
dosáhlo toužimské A družstvo historicky nejlepšího výsledku,
když obsadilo čtvrtou příčku se ztrátou dvou bodů na bronzový
stupínek, letos byla soutěž daleko náročnější. Místo
tradičních 12 se účastnilo 13 družstev díky sestupu Batesty
Chodov z 3. ligy a odmítnutí účasti v této soutěži vítěze divize
Slovanu K. Vary A. Některá družstva pak posílila své kádry
o velmi kvalitní hráče z vyšších soutěží, takže udržet loňské
postavení v tabulce bylo nad síly nejen toužimského týmu ale
i například odvěkého rivala, Startu K. Vary A, který po loňské
stříbrné příčce skončil letos až devátý. A právě s tímto
mužstvem svedli naši muži dlouhodobý boj o toto umístění,
které ještě zaručovalo setrvání v soutěži bez nutnosti hrát
nadstavbovou soutěž play out. Novinka v pravidlech znamenala, že poslední čtyři mužstva se mezi sebou utkala v boji
o desátou až třináctou pozici, přičemž poslední dva sestupují.

Ve dnech 21.6. až 26.6.2011 se v Olomouci konaly hry
V. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky.
Na olympiádě se představilo více jak 3500 aktivních
sportovců ze 14 krajů ve 20 sportech na 30 sportovištích.
Za naše město se do výběrů krajů dostali tito sportovci.
Adamický Tomáš
fotbal
útočník
Gašicová Hana
basketbal
rozehrávačka
Krejčová Kateřina
basketbal
křídlo
Matějka Aleš
fotbal
obránce
Pečimuth Roman
fotbal
brankář
Součková Lucie
basketbal
rozehrávačka
Všichni sportovci byli platnými členy svých družstev a pomohli
k dobrému umístění. A jak vlastně dopadli?
Karlovarský kraj se v basketbalu umístil jako první a získal
zlaté medaile. Fotbalisté v těžké konkurenci získali 10 místo.
Výsledky:

Karlovarský
Karlovarský
Karlovarský
Karlovarský
Karlovarský
Karlovarský

-

Jihomoravský
Praha
Středočeský
Pardubický
Zlínský
Ústecký

Téměř celou soutěž drželi naši muži 9. místo, avšak v dramatickém utkání 25. kola z celkových 28 prohráli na stolech
právě Startu K. Vary A 6:10 a to se nakonec ukázalo jako
rozhodující. Nicméně v následném play out družstvo potvrdilo svou kvalitu a v psychicky náročných zápasech si
zaslouženě uhrálo konečnou desátou příčku.

1:0
0:3
2:4
2:2
2:2
3:1

Jen hloupá prohra s pražským výběrem nás nedostala do finálových bojů.
O basketbalistkách nemá
cenu psát, vyhrály všechno
i při absenci vysokých podkošových hráček.

Družstvo hrálo většinu zápasů ve složení Ing. Jiří Ženíšek
(úspěšnost 64% - 14. místo v jednotlivcích), Pavel Daniel(50%
- 25.), Jaroslav Pohanka (44% - 30.) a Tomáš Rolník (27% 45.), vypomáhali Petr Heinrich, Martin Černohorský
a František Blažek.
Béčko našich mužů odehrálo svůj standard v okresním přeboru, když obsadili konečné druhé místo.
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