TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXI. číslo 7/2011* cena 5,- Kč

CO SE DĚJE V TOUŽIMI
Vážení čtenáři,
další z letních měsíců "utekl jak voda", děti se vrátili do školních lavic a mnozí z dospělých si vybrali větší část ze svých
dovolených k načerpání nových sil před podzimem a dlouhou
zimou. Přestože počasí asi nenaplnilo naše představy o ideálním létě, doufám, že si ho každý dozajista užíval plnými
doušky. Také rada města měla od 11.7. do 8.8. volno. I přesto
dál pokračovaly všechny již dříve avizované investiční akce.
S malým zpožděním byly umístěny nové lavičky na náměstí a v
Plzeňské ulici v Toužimi a dle požadavků i do jednotlivých obcí.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat místostarostovi Romanu Strakovi, který měl celou tuto akci na starosti.
Jak jsem Vás již informoval v minulém čísle, v srpnu bylo vybudováno nové schodiště u vstupu do školní jídelny ZŠ Toužim,
které nahradilo původní. Celkové náklady činily cca 100 000,Kč. V areálu školky začaly přípravy na vybudování únikového
schodiště ke školce Domeček. Prozatím byly osazeny nové
dveře v 1.patře z boku budovy, únikové schodiště je nyní
vyráběno na míru. Dále byl položen nový asfaltový povrch na
chodníky. U domova důchodců na Malém náměstí byl na místě
původního nevyhovujícího plotu postaven nový ze štípaných
betonových tvárnic. V nejbližší době zde bude udělána i výdřeva plotu a osazena nová branka a brána. Celkem to město
bude stát 185 000,- Kč. Dále také pokračuje výstavba nového
domu s pečovatelskou službou ve Školní ulici. Tak jako i minulé roky probíhá i tento oprava pozdně gotického kostela
Narození Panny Marie, nyní v barokní podobě, v Kostelní ulici.
Letos se opraví celá přední fasáda. Na tuto opravu dostalo
město dotaci 200 000,-, dalších 60 000,- přidalo město samo
a dalších 30 000,- přispěla církev. Jedna z větších investičních
akcí tohoto roku se nyní připravuje v bývalém pivovaru.
V průběhu podzimu budou vybudovány nové dřevěné podlahy a
stropy ve hvozdu (pivovarská věž s komínem, sloužící jako
sušárna sladu). Letos bude tímto způsobem do bývalého pivovaru nainvestováno přibližně 2 500 000,- Kč. Z toho
2 000 000,- pochází z dotací a zbylých 500 000,- přidá město
ze svého rozpočtu.
Rada města se 8.8. na svém zasedání musela bohužel rozhodnout, že z důvodu pokračujícího rozkrádání měděné střešní krytiny na zámku ze strany místních bezdomovců a narkomanů,
bude tato demontována a nahrazena asfaltovou lepenkou.
V Třebouni byl v srpnu položen nový asfaltový povrch na chodník v místech, kde proběhla v minulých měsících výstavba nové
dešové kanalizace.
Již několik let slibovaná nová zastřešená autobusová zastávka
v Prachometech se dostala do poslední fáze. V srpnu město
získalo povolení od všech dotčených orgánů a nyní se hledá
vhodný dodavatel. Doufám, že byly tyto informace pro Vás
přínosné a přeji Vám jménem rady města Toužim hezké září.
Váš radní Bc. Robert Hrůza

nové schodiště u jídelny ZŠ

oprava fasády na čelní straně kostela

výstavba nového domu s pečovatelskou službou ve Školní ulici
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Z jednání rady města Toužim dne 22. 8. 2011
Rada schválila přijetí nabídky HZS Karlovarského kraje na
bezúplatný převod požárního vozidla po celkové repasi
v loňském roce pro jednotku SDH Toužim. Vozidlo v celkové
hodnotě cca 5 mil. Kč bude převedeno v prvním pololetí
příštího roku.
Rada schválila pronájem sálu Sokolovny společnosti
Regionfilm ke zřízení kinosálu s promítáním i 3D filmů ve třech
dnech v týdnu, na zkušební dobu tří měsíců. Společnost zajistí
tříměsíční zkušební provoz a po jeho vyhodnocení bude mít
město možnost zařízení odkoupit s využitím dotačních
prostředků a dále provozovat kino ve vlastní režii nebo v případě nezájmu obyvatel o tento druh kultury bude zařízení bez
dalších nároků demontováno.
Rada schválila poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši
27 800,- Kč na opravu havarijního stavu hrotnice kostela
Narození Panny Marie v Toužimi jako spoluúčast města na
obnově kulturní památky v Programu regenerace městské
památkové zóny v roce 2011. Rozsah opravy předpokládá montáž lešení, rozkrytí části měděné krytiny nad lucernou, výměnu
poškozené hrotnice, oprava a zlacení dvou makovic s křížem a
zpětné osazení na místo. Celková cena je 139 tis. Kč.
Rada se zabývala přípravou zasedání zastupitelstva města
Toužim a rozhodla o jeho svolání na den 15. září 2011.
Program zasedání zastupitelstva bude zveřejněn obvyklým způsobem.
Rada schválila nabídku Josefa Vojtěchovského - Stavební
sdružení Teplá, na realizaci stavby "Nástupiště autobusové
zastávky v Prachometech".
Šimonovský

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Z jednání rady města Toužim dne 8. 8. 2011
P. starosta informoval radu o odpovědi Ing. Jiřího Šulce,
předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, ve
věci stížnosti města na vyřazení projektu Regenerace a zatraktivnění náměstí J. z Poděbrad, Toužim. V odpovědi bylo konstatováno, že podmínky přijatelnosti nebyly splněny, a tak naše
stížnost i po prošetření způsobu jejího vyřízení, byla shledána
jako neoprávněná. Z uvedeného vyplývá, že naše žádost z této
výzvy byla definitivně vyřazena. Jak dále pokračovat je otázka,
kterou se bude rada a následně zastupitelstvo dále zabývat.
Řešení jsou prakticky dvě - počkat na další výzvu, kde však je
stále méně a méně prostředků nebo realizovat regeneraci
náměstí v menším rozsahu z vlastních prostředků. P. starosta
připraví na příští schůze rady analýzu projektu a návrhy řešení
z hlediska obou uvedených možností.
P. místostarosta informoval radu, že z vyhodnocení ankety na
stránkách města vyšlo, že 122 respondentů ze 195 zúčastněných si přeje zavedení městské policie. Rada konstatovala, že
pro město naší velikosti by bylo méně nákladné uzavřít smlouvu
s městem, kde již městská policie pracuje. Podobně postupovali
v Lokti a tak je třeba prověřit možnost spolupráce s Karlovými
Vary nebo Sokolovem. P. místostarosta prověří postup Lokte a
prověří možnost spolupráce s uvedenými městy.

TOUŽIMSKÉ POSTŘEHY

Památné stromy Toužimska
Nejstarším památným stromem v okolí Toužimi je Blažejská lípa, stojící jen pár metrů od paty kostela sv. Blažeje u Branišova.
Druhově se jedná o lípu malolistou. Stáří stromu: 150 až 200 let /podle legendy/.
Jiné prameny uvádějí 300 let, což je pravděpodobnější.
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 445 cm.
Památková ochrana od: 26.11.1985
Zdůvodnění ochrany: Kostel sv. Blažeje
Pozn. Kostel byl vystavěn v letech 1732-1733.
Konsekrace byla provedena v roce 1734.
Branišovský dub
Druh stromu: Dub letní. viz. snímek
Stáří stromu: 100 - 200 let.
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 365 cm.
Památková ochrana od: 11. 12. 2005
Zdůvodnění ochrany: Stáří, obec.
Radyňský dub
Druh stromu: Dub letní
Stáří stromu: cca 100 let.
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 312 cm.
Památková ochrana od: 23.3.2010
Jaroslav Hráský
Výstava Kraj živých vod
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AUTOBUSEM MĚSTEM
Vzhledem k množícím se dotazům ohledně možnosti využití autobusů projíždějících městem od autobusového nádraží na
náměstí Jiřího z Poděbrad jsme připravili přehled těchto spojů do níže uvedené tabulky. S dopravci provozujícími jednotlivé linky
byla přeprava cestujících mezi oběma zastávkami předem projednána a odsouhlasena, takže by neměly nastat žádné potíže.
Pokud jde o výši jízdného, pak byla sdělena částka 10,- Kč pro dospělou osobu, dítě platí poloviční jízdné tj. 5,- Kč.

INZERCE

TOUŽIMSKÉ POSTŘEHY
TOUŽIM - areál koupaliště. V letošním roce si
toužimští občané ve větší míře opět našli cestu
na camp a koupaliště Toužim. Velkým lákadlem
je patrně i produkce místní country kapely, kterou
tvoří hudebníci z legendární kapely AJETO, a také
sešlostní KDO PŘÍDE, doplněné kamarády
z Bochova. Pro milovníky country skvělý hudební
zážitek.
Na koupaliště si našla rovněž cestu rocková
kapela ALL FOR 69.
Jaroslav Hráský
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Davidova stezka a Davidova noc 2011

KULTURA

V sobotu 20. srpna se v Teplé uskutečnilo setkání při příležitosti otevření II. části naučné Davidovy stezky, která je
věnována památce Aloise Martina Davida, tepelského premonstráta a Dřevohryzského rodáka, jedné z nejvýznamějších
historických postav české vědy, význammého astronoma
a topografa, průkopníka aplikované vědy. Mimo jiné se
zasloužil o vznik přesných map a také objevil způsob předpovídání počasí podle atmosférického tlaku, byl ředitelem
klementinské hvězdárny v Praze, předsedou tehdejší
akademie věd a také rektorem pražské univerzity.
V rámci propagace jeho odkazu vznikla na Toužimsku
a Tepelsku nová naučná stezka, která propojojuje místa
spjatá s životem a působením A. M. Davida a jejíž vznik podpořil Karlovarský kraj. Stezka je vybavena tištěným průvodcem
a symbolického otevření stezky se zůčastnili také zástupci
historické sekce České stronomické společnosti v čele
s dr. Alenou Šolcovou.

Mawson slaví 19 let
Toužimská rocková skupina MAWSON byla založena v létě
roku 1992. Zakládajícími členy byli Robert Hrůza, Petr Ajšman
a Roman Brožíček. Tato sestava se od té doby velmi změnila.
Ze zakládajících členů zůstal jen Robert Hrůza, dále přibyli Jiří
Chaloupek, Pavel Černý, Josef Pavlíček a jako poslední sestavu doplnil Michal Matoušek. Své první CD s názvem Jsme
lepší….?! natočila skupina v roce 1998. Druhé a zatím
poslední CD Nežijeme v ráji Mawson vydala v roce 2009.
V pátek 16. září se uskuteční tradiční narozeninový koncert
této skupiny v Sokolovně Toužim. Mawson si pozval spřátelené kapely ARTUR, kde působí toužimský rodák Martin
Liška (ex Štuc rock) a skupinu The Priestman.
Na všechny se za MAWSON těší Robert Hrůza.

Již tradičně se v Nežichově, pod Branišovským vrchem na
Toužimsku, kde měl David na přelomu 18. a 19. století svoji
astronomickou observatoř, koná na Davidovu počest akce
Davidova noc, kdy mimo jiné probíhá i noční pozorování oblohy dalekohledem. Akci pořádají občanská sdružení Cesta z
Jiří Schierl, Pod střechou, o. s.
města a Pod střechou.

Freejazzové odpoledne u andělů
Okurková sezona letních měsíců přinesla toužimským zájemcům také jeden zvláštní - a zdůrazňuji krásný /!/zážitek.
Poetické zákoutí, které nabízí čajovna "Modrý anděl", hostilo
25. srpna dva vynikající mladé profesionální umělce, představitele moderního jazzu. Neobvyklé složení dua "DoMa
Ensemble" - saxofony a violoncello se zpěvem a různými multiefekty - zavedlo návštěvníky do oblasti hudby, která svým
freejazzovým nádechem pro posluchače není až tak obvyklá.
Jemný dívčí vokál navíc s texty v polštině opravdu chytil za
srdíčka stejně jako vynikající a technicky vytříbená hra obou
instrumentalistů, autorů všech skladeb.
Snad i poetický vstup s verši Leonarda Cohena, Nicka Cavea
a Lawrence Ferlinghettiho dramaturgicky dokreslil alternativní
náladu krásného odpoledne.
Zbývá poděkovat: za krásné prostředí paní MUDr. Ivě
Weilguny s manželem, za zorganizování odpoledne manželům
Bártovým. Velká kytice patří oběma mladým umělcům - Dorotě
Barové a Marcelu Bártovi /ano, Toužim má slavné rodáky!/
Díky.
J. Štolfa
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PROFICENTRUM

PRANOSTIKY

Příměstský tábor "Profíček"

Září

Již druhým rokem občanské sdružení ProfiCentrum organizovalo příměstský tábor "Profíček". Tábor se konal od 8.-12. 8.
2011. Celý týden se odehrával v duchu indiánského léta
a vyvrcholil indiánským karnevalem. Táborníci každý den četli
tajný dopis, seznámili se s morzeovkou, vytvořili si totem a
při stopovačce se snažili najít poklad. Zahráli si plno her na
hřišti, ve sportovní hale, ale i v sídle ProfiCentra o.s., za což
děkujeme MěÚ v Toužimi a firmě Autosalon Ford pana
Miroslava Fišera. Každý den jsme poobědvali v restauraci
"Za rybníkem", kde nás vždy s úsměvem přivítala paní
Hachová, které touto cestou také děkujeme za výtečnou
domácí stravu. Všem se nám na táboře líbilo a už se těšíme
na příští léto, kdy se příměstský tábor "Profíček" přenese do
světa černobílé magie.

q Co srpen nedovařil, září nedosmaží.
q Je-li Jiljí jasný den, krásný podzim zvěstujem.
q Na svatého Štěpána krále /2.9./ je už léta namále.
q Na dešti v září rolníku mnoho záleží.
q Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení.
q Neprší-li o Mikuláši /10.9./, bude suchý podzim.
q Na povýšení svatého Kříže, odkud fouká vítr, odtud měla
přijít drahota.
q Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
q Krásné počasí na svatého Matouše /21.9./ vydrží ještě
čtyři neděle.
q Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný podzimek.
q Je-li o svatém Michalu jasná noc, zvěstuje to zimy moc,
je-li mlhavá a vlhká, nebudou chladna velká.
JH

Jana Leheňová a Lenka Hubáčková,
vedoucí tábora

TURISTIKA

Toulání údolím Otročínského potoka
Tip na výlet - Prachomety
V okolí této vesničky, ležící pod Prachometským kopcem 780
m.n.m. se nachází několik významných přírodních lokalit.
Největší význam této vsi dává prameniště řeky Střely. Obec
Prachomety
je také pomyslným rozhraním Tepelské
vrchoviny. Od této vsi je podnebí k Toužimi poněkud mírnější
a ještě v roce 1914 nesla název Prachometi.
Prvním zastavením našeho putování po proudu Otročínského
potoka, který také pramení v okolí Prachomet je přírodní
památka vyhlášená v roce 1992, chráněná podmáčená louka
o rozloze 3,09 ha s vzácnými ohroženými mokřadními
společenstvy. Nejznámější chráněnou rostlinou je patrně
kosatec sibiřský. Dalším zastavením našeho putování je revitalizované prameniště Posečské kyselky. Doporučuji návštěvu
tohoto prameniště v průběhu revitalizace.
J. Hráský
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TOUŽIMSKÉ KOUPALIŠTĚ

CO SE CHYSTÁ

TOUŽIMSKÉ KOUPALIŠTĚ ŽIJE

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2011

Na cyklostezce číslo dvě u Mlýnského rybníka se po mnoha
letech v areálu sportoviště a přírodního koupaliště Sokol
Toužim probudil společenský život.
Sokol Toužim dlouhodobě pronajal areál panu Jaroslavovu
Pokšteflovi, který se svou partnerkou vzal do ruky postupně
zednické nářadí, motorovou pilu a kosu. VAK Toužim sponzorským darem opravil několik let poškozený vodovod s pitnou vodou. Touto cestou firmě VAK patří veliký dík. Mnoho
fandů a příznivců znovu probuzení života na koupališti nezištně pomáhalo s opravami všeho druhu, touto cestou jim také
moc děkujeme. Základní škola vyřadila nepotřebný nábytek a
podlahové krytiny, které moc pomohly k vybavení znovuopravené klubovny.
Klubovna každý pátek hostí místní country kapelu. Pamětníci
jistě vzpomínají na "OSADU STARÝCH VOLŮ". Dnes vzhledem
ke změněné situaci se přejmenovali na "KDO PŘÍDE" a také
to vystihuje jejich zaměření. Schází se, kdo přijde, zahrajícountry písničky, které s vděčností a nostalgií vyslechnou
náhodní i skalní fandové. Pokud je hezky, zapálí se táborák a
za úsvitu, kdy volavky odlétají za ranní mlhy z rybníka , vysoká
zvěř zvědavě pokukuje po odcházejících opozdilcích a místní
divoká morčata, kuny, křepelky, rejsci, zajíci a ostatní obyvatelé tohoto krásného údolí proběhnou areál. Každý najde
nějakou mlsku v připravených
mističkách a nastane na
chvilku klid. Letošní léto bylo
rozmarné, ale doufáme, že
ještě přijde pár hezkých dní,
kdy si maminky s dětma
rozloží
deky
na
pláži,
tatínkové poklábosí u žejdlíku
a v klubovně zahraje naše
oblíbená parta country písničky... díky Vám chlapi a
chlapci.

sobota 3.9. TOUŽIMSKEJ PUCHEJŘ
32. ročník turistického pochodu KČT TJ Sokol Toužim.
pátek 16.9. MAWSON
Sokolovna
Tradiční narozeninový koncert této skupiny v Sokolovně
Toužim. Mawson si pozval spřátelené kapely ARTUR a The
Priestman.
neděle 18. 9. 14.00 VÝLET ZA HUMNA
Infocentrum
Odpoledne autobusem i pěšky, pro milovníky mnohdy již
zapomenutých pokladů v našem regionu. Tentokrát se
vydáme za minerálními prameny do nedalekého okolí.

čtvrtek 22.9. 17.00 VÝSTAVA PROMĚNY: ALENA SKALICKÁ
Infocentrum
A. Skalická se orientuje především na obrazy s duchovní a snovou
tématikou, maluje převážně olejem, mimo to se zabývá keramickými
plastikami. Na výstavě uvidíte také africké portréty či ženské akty. Je
členem výtvarného sdružení Vosa, dále pak mezinárodní organizace
Fisaic spojující vývarníky evropských zemí. Od roku 2002 navštěvuje
semináře akademického malíře Kamila Sopka. Má za sebou řadu
výstav, především v Ústeckém kraji.

pátek 23.9. 17.00 ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY
Sokolovna
Od 17. hodin hraje všem již známé duo Anna Volínová a
Václav Žákovec.
středa 28.9. 13.00 SVATOVÁCLAVSKÉ FARMÁŘSKÉ HODY
Biofarma Nežichov
Poznej svého biofarmáře. Již tradiční akce na biofarmě Belina
v Nežichově. Zábavné odpoledne s divadlem pro děti a živou
muzikou. Hraje kapela NeTřeBa a přátelé.
pátek 30.9. 19.00 PÍSNĚ EDITH PIAF
a filmové a muzikálové melodie,
čajovna „Modrý anděl“
Ty nejznámější šansony hraje Forte Band JPŠ z Karlových Varů
a zpívá Stana.
V září je Infocentrum otevřeno vždy v úterý, čtvrtek, pátek, sobotu a
neděli od 9.00 do 18.00 hodin. infotouzim@seznam.cz
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SPORT

1. Toužimský TRIATLON 2011
Dne 27.8.2011 se uskutečnil první ročník Toužimského Triatlonu.
Finální příprava tratí závodu probíhala za velmi krásného až horkého
počasí a to až do pozdních nočních hodin.
Samotná sobotní příprava závodu již naznačovala neuvěřitelný teplotní zlom - ochlazení o 15˚C níže oproti předchozímu dni. Celý průběh
závodu provázel velmi výrazný přechod studené fronty a výrazných
dešových srážek. Z předem avizovaných 25-ti možných účastníků
se samotného závodu zúčastnilo 17 odvážných amatérských závodníků a to i přes nepřízeň počasí.
Slavnostní zahájení závodu bylo za účasti starosty města Toužim
pana Alexandra Žáka, který osobně odstartoval první disciplínu
plavání na toužimském přírodním koupališti. I přes nepříznivé
počasí, bylo plavání dle slov a výrazu závodníků, tou nejlepší disciplínou a to z důvodu předchozích velmi teplých dnů. Délka plavání
byla cca 300 m. Po zdolání první disciplíny plavání pokračovali závodníci v 19 - ti km úseku pro horská a trekingová kola za neustále se
zhoršujícího počasí a hustého deště, kdy rtu teploměru klesla až na
8˚C. První polovina cyklistické části závodu vedla těžkým kamenitým
a bahnitým terénem. Druhá polovina cyklo tratě vedla přes
sportoviště a částečně přes centrum města Toužim.
Poslední částí triatlonu byl běh, který byl rozdělen na dvě kategorie
ženy (3,4 km) a muži (4,8 km). Tato poslední část již byla za mírně
lepšího počasí a to bez deště.
Slovo organizátora Petra Ajšmana: "Příprava historicky prvního
ročníku Toužimského Triatlonu byla organizačně náročná, ale výsledkem je spokojenost všech zúčastněných a to nejen závodníků, ale i
přihlížejících téměř sto diváků a fanoušků sportu. Jsme pevně
rozhodnuti pokračovat druhým ročníkem v roce 2012".

Poděkování:
Organizační tým: Petr Ajšman ml., Růžena Darulová, Josef Darula ml., Jan
Duspiva ml., napor. Jiří Horník dis, Eva a Miroslav Řebíkovi, Miroslav Hejna,
Miroslav Hosnédl, Pavel Holas, Josef Mikula, Josef Slavík
Organizátoři: Město Toužim, IDS gastro - Kasia vera, s.r.o. Toužim, Hokejový
klub Toužim
Sponzoři: IDS gastro - Kasia vera, s.r.o., TRIO gastro M.Lázně, Město
Toužim, Květinářství Darulovi, Ing. Václav Mareček, Probitas Teplá,
Chodovar Chodová Planá, FRAPE FOOD, s.r.o. Toužim, Jaroslav Píbal Truhlárna Útvina
Zvláštní poděkování:
HZS a SDH Toužim - všem profesionálním a dobrovolným hasičům, ZZSK
Karlovy Vary - Josef Moule a Jana Devátá, Techniské služby Města Toužim,
TJ Sokol Toužim, Starosta Města Toužim Alexandr Žák, Autoškola Jan
Duspiva, Veronika Duspivová, Na a Jarošová, Josef Darula st. a Anetka
Darulová, František Pulec ml., Mirka Vyskočilová, Ladislav Herold - ozvučení
akce, Jaroslav Dikun - příprava občerstvení, Renata Šulcová st. - Vítek Šebek
ml. - příprava občerstvení, Milušce Maškové - za zapůjčení kola, nájemcům
koupaliště, všem závodníků, divákům a rodinným příslušníkům.

Petr Ajšman ml., foto ze závodu Pavel Černický ml.

TIRÁŽ
Vydává Městský úřad Toužim
pod číslem registrace MK ČR E 12303.
Sídlo redakce: Městský úřad Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim,
telefon: 353 300 711, fax: 353 300 722
Inzerce a příspěvky, předtisková příprava:
Infocentrum Toužim, Nám. Jiřího z Poděbrad 35, 364 01 Toužim
tel.: 353 226 431, email: infotouzim@seznam.cz
Tisk: AZUS Sokolov
Distribuce: sekretariát MěÚ
Číslo 7/ 2011 vyšlo: 5.9.2011

8

