TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXI. číslo 8/2011* cena 5,- Kč

CO SE DĚJE V TOUŽIMI

TOUŽIMSKO V OBRAZE

Vážení čtenáři, jistě netrpělivě čekáte na další informace
týkající se investičních akcí v Toužimi a okolí.
Začněme u plotu, který se táhl kolem parkoviště u polikliniky. Měli jsme dvě možnosti řešení. Bu celková oprava,
nebo tento plot zrušit. Protože jsme nenašli jediný důvod,
proč rozdělovat prostranství u polikliniky a lékárny Pod
smrkem, technické služby plot odstranily a rázem vznikl
pěkný otevřený prostor. Pouze kolem pískoviště vznikne
místo velkého plotu jenom nízký, abychom na žádost
maminek ochránili toto místo, kde si hrají děti od pobíhajících psů a aby dětičky neutíkaly maminkám ven.
Nyní je již hotový chodník před pivnicí Bison. V době, kdy
tento článek vznikal, byly práce v plném provozu. Stejně tak
chodník před ordinací dětské doktorky, který se drolil.
Protože firma, která tyto práce provádí pracuje opravdu kvalitně, opravila nám ještě část chodníku hned za dřevěnou lávkou směrem k autobusovému nádraží. Zde se zase starý chodník propadal. Za tyto opravy město zaplatilo 100.000,- Kč.
Ti, kteří chodí kolem domu s pečovatelskou službou u
obchodního domu, si jistě všimli nového plotu, nebo starý
již jevil známky dožití. Cena za plot byla 154.000,- Kč.
A když jsme u "pečovateláku" je třeba upozornit na rozpadlou část starých městských hradeb, která by se měla do
doby než nastane zima ještě také opravit.
Někteří možná zpozorovali, že na našem kostele schází na
věži křížek a zastřešení této věže není též v pořádku. Proto
po dohodě s farností i tento nedostatek věže bude opraven.
Celková cena této opravy bude 139.000,- Kč, do které
město přispěje částkou 27.800,- Kč.
Na závěr ještě dvě akce z obcí. Obec Bezděkov se může
pyšnit novou čekárnou na autobus v hodnotě 82.000,-Kč.
A konečně i obec Prachomety se konečně dočkala
vytoužené autobusové zastávky. V současné době je zastávka kompletně dokončena včetně chodníku k ní. Stejně tak
chodník na protější straně přes silnici. Pouze čekárna je
ještě ve výrobě. Ta ale něž přijdou sněhové vánice bude
pevně stát na svém místě. Cena této akce vyšla město na
250.000,- Kč.

Oprava chodníku před Bison barem.

Nový plot u Domu s pečovatelskou službou.

Roman Straka
místostarosta

Prostranství přd lékárnou Pod smrkem
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INFO z INFOCENTRA

TOUŽIMSKÝ ZÁMEK

Program IC říjen 2011

Dřevěný malovaný záklopový strop
Dolního zámku byl demontován

do konce října
ODPOUTÁNÍ: ALENA SKALICKÁ
Výstava obrazů malířky orientující se především na obrazy s
duchovní a snovou tématikou.
Infocentrum
čt
6. 10. 19.00 ZÁTIŠÍ S LOUTNOU
Divadelní představení žlutického ochotnického spolku.
Vstupné 80,- Kč.
Sokolovna
ne
9. 10. 14.00 VÝLET ZA HUMNA: MINERÁLKY
Odpoledne autobusem i pěšky, pro milovníky mnohdy již
zapomenutých pokladů v našem regionu. Snad už počasí
dovolí a vydáme se za minerálními prameny do okolí. Vstupné
30,- Kč.
Infocentrum
čt
13.10. 15.00 TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Výtvarný kurz pro děti od 8 - 12 let. Výroba glycerinových
mýdel, hodinový kurz pro šikovné dětičky, vstupné 20,- Kč.
Infocentrum
čt
13.10. 17.30 OBJEVUJEME TOUŽIMSKO
Veřejné obhajoby zajímavých a objevných prací studentů
Soukromého reálného gymnázia Přírodní škola z Prahy
Malý sál IC
pá
14.10. 19.00 JOHAN SEBASTIAN BACH:
MILAN ČERNÝ - BAROKNÍ LOUTNA
Hráno na historickou kopii nástroje (postavil Jiří Čepelák,
Praha 2002) podle Johanna Christiana Hoffmana, Lipsko cca
1730.
čajovna "Modrý anděl" u kostela

V rámci prvních záchranných prací na areálu toužimského
zámku byla v současné době provedena odborná demontáž
části cenného pozdně renesančního malovaného trámového
záklopového stropu v patře jižního křídla Dolního zámku. Na
zafinancování této akce se výrazně podílela mimořádná
dotace Karlovarského kraje ve výši 400.000,- Kč.
Demontované prvky stropů byly vhodně uloženy a čeká je
ošetření mikrovlnami. Původní záměr ozáření gama paprsky
nebude realizován.
Stropy patří mezi nejhodnotnější příklad uměleckořemeslné
práce v Toužimi i v rámci regionu. Jejich záchrana je tedy nesporně žádoucí.
Malovaný trámový záklopový strop byl náhodně objevený při
stavebních pracích v r. 1983, pochází ze 17. století, z období
vlády sasko-lauenburského rodu na zdejším panství. Patrný
byl ve třech místnostech, další část malovaného stropu byla
ukryta pod sníženým stropem v místnosti (býv. kulturního
sálu) ve východní části křídla. Zdobený malovaný strop je
rovněž v průběžné boční chodbě, kde však je zatřen vápenným
a emailovým nátěrem a tedy je nečitelný.
Strop je konstrukčně řešen jako trámový s prkenným záklopem, nosné trámy jsou kladeny příčně k podélné ose křídla, záklopová prkna pak souběžně s osou přes trámy. Trámy
mají zhruba čtvercový profil na zhlavích, viditelné části trámů
mají okosení s oblým výběhem. Povrch trámů je na viditelných
plochách opatřen barevnou polychromií doplněnou o motivy
ornamentálních provazců. Spáry mezi záklopovými prkny jsou
kryty mezi sousedními trámy lištami obdélného profilu na
zhlavích, spodní strana je opatřena okosením s oblým
výběhem, povrch pak jednobarevnou polychromií bez další
výzdoby. Zhlaví lišt zapadají do kapes stropních trámů.
pokračování na straně 12

ne

23.10. 14.00 VÝLET ZA HUMNA:
ZÁMEK MANĚTÍN, BIOMOŠTÁRNA STVOLNY
Odpoledne autobusem, pro milovníky mnohdy již
zapomenutých pokladů v našem regionu. Tentokrát se
vypravíme na zámek do Manětína. Vstupné 30,- Kč + vstupné
na zámek 80,- Kč (snížené 50,-Kč).
Infocentrum
čt
27.10. 15.00 TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Výtvarný kurz pro děti od 8 - 12 let. Sítotisk na textil, s sebou
přinést bavlněné tričko vhodné k potisku, vstupné 20,- Kč.
Infocentrum
čt
27.10. 17.00 DÁMSKÝ KLUB
Pletení výrobků z pedigu. Pro začátečníky - košík s mašlí, pro
pokročilé - dóza s lýkem. Cena cca 200,- až 300,- Kč podle
druhu výrobku.
Infocentrum
pá
28.10. 9.30 DEN ŽIVÝCH VOD
Celodenní akce v Bečově. Otevírání obnovených pramenů
a studánek. Turistická akce.
Nádraží ČD Bečov
Od října bude infocentrum otevřené vždy v úterý, čtvrtek, pátek
a sobotu od 9.00 do 18.00 hodin.Kontakt: infotouzim@seznam.cz
Aktuální informace a upozornění na kulturní akce dostávají občané
také prostřednictvím SMS zpráv z MÚ Toužim. Pokud máte zájem
zaregistujte se na www.touzim.cz
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operativně řešit vzniklé problémy. Činnost MP by měla mít ale
i preventivní a výchovný dopad. Závěr z tohoto zasedání byl
ten, že Rada města připraví základní podklady pro zřízení MP
v našem městě, aby je mohla na příštím zasedání zastupitelstva zastupitelstvu předložit.
Roman Straka, místostarosta

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Od vydání posledního čísla Toužimských novin zasedala Rada
města do dnešní doby dvakrát. Na prvním zasedání konaném
dne 5.9. 2011 byly mimo jiné řešeny i tyto stěžejní věci:
Schůze rady se zúčastnila Ing. Jana Michková, ředitelka
Karlovarské agentury rozvoje podnikání, Ing. Barbora
Krejčová, ředitelka regionální kanceláře CzechInvest a Mgr.
Stanislav Kříž, ředitel Okresní hospodářské komory Cheb. Tito
zástupci společností informovali o připravovaných společných
aktivitách uvedených subjektů, jejichž cílem je péče o příznivé
podnikatelské prostředí, pomoc při problému souvisejících s
rozvojem obce i podnikatelských subjektů, např. formou
doporučení vhodných dotačních titulů. Také vedení databáze
"brownfields" může přispět k řešení dlouhodobě opuštěných
objektů. Nabízejí uspořádání workshopu k problematice rozvoje podnikání a konzultačního dne pro jednotlivé firmy a podnikající osoby se zaměřením na možnost získání dotací, vyhledávání vhodných ploch k podnikání a pomoci s inovací.
Rada vzala informace na vědomí s tím, že osloví místní podnikatelské subjekty, zda by měly zájem o schůzku s touto
problematikou.
Rada projednala několik možností způsobu hospodaření
s lesním majetkem. Projednání tohoto bodu se zúčastnil
p. Václav Veverka, který přednesl své zkušenosti s touto problematikou v Bochově. Dle získaných informací ve městech
mající lesní majetek podobné velikosti, nejvíce využívají
k tomu účelu založenou společnost s ručením omezeným.
Tato společnost hospodaří samostatně, odděleně od města,
ale je městem plně kontrolována a zisk lze využít městem. Po
další diskuzi a projednání všech možností hospodaření
s lesním majetkem rada jednohlasně schválila navrhnout na
zasedání zastupitelstva založení spol. s r.o. za účelem
hospodaření s lesním majetkem města.
Rada projednala informaci p. místostarosty Straky a p. Hrůzy
o schůzce s ředitelem Městské policie v Sokolově. Ze
schůzky vyplynulo, že zřízení třeba pouze jednoho člena městské policie je velmi výhodné a potřebné.Také zapojení města
do programu "Bezpečné město" přináší bližší spolupráci s
Policií ČR. Náklady na zřízení jednoho strážníka městské policie představují roční částku
400 až 500 tisíc Kč.
Nejdůležitější je však nalézt vhodného uchazeče. Po další
diskuzi rada vzala informace na vědomí s tím, že na příští
schůzi rady pozve ředitele Městské policie v Sokolově a
velitele Obvodního oddělení Policie ČR v Toužimi.
Na druhém zasedání konaném 19.9. 2011 byla mimo jiné
řešena hlavně právě otázka zřízení městské policie. Na jednání byl pozván dle úkolů z předešlého zasedání rady ředitel
MP Sokolov p. Kubis, dále byl přítomen zástupce velitele místního oddělení PČR p. Štika a ze setkání starostů vzešel zájem
i starosty ze Žlutic p. Slavíka, který chtěl být přítomen u tohoto jednání, nebo i město Žlutice má zájem jít touto cestou.
Jednání na toto téma trvalo necelé dvě hodiny. Hovořilo se o
celkové problematice bezpečnosti ale i pocitu bezpečí obyvatel ve městě, pokud bude MP vidět v ulicích a bude schopna

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 15.9. 2011 zasedalo Zastupitelstvo města Toužim.
Na tomto zasedání bylo k projednání 17 bodů programu.
Zastupitelstvo řešilo některé věci, které náleží řešit pouze
tomuto orgánu, jako jsou pronájmy, prodej, koupě,…. Však
nejdůležitějším bodem a také z tohoto důvodu nejdiskutovanějším bylo projednání návrhu na zajištění hospodaření s
lesním majetkem prostřednictvím obchodní společnosti
založené městem.
P. místostarosta předložil zastupitelstvu návrh na způsob
hospodaření s lesním majetkem města. Na úvod zhodnotil
jednotlivé způsoby hospodaření a to:
•
hospodaření prostřednictvím zaměstnanců města,
•
hospodaření prostřednictvím příspěvkové organizace
zřízené městem
•
hospodaření prostřednictvím obchodní společnosti
založené městem
•
smlouvou o zajištění hospodaření se třetí, na obci
nezávislou osobou,
•
hospodaření prostřednictvím lesního družstva,
•
nájem lesa třetí, na obci nezávislé osobě.
Po zhodnocení všech uvedených způsobů hospodaření
s lesním majetkem p. místostarosta předložil návrh na
založení společnosti s ručením omezeným. Založení s.r.o.
představuje složení základního kapitálu ve výši 200 tis. Kč a
jednatelem společnosti by měl být starosta. Tato obchodní
společnost by mohla hospodařit na základě nájemní smlouvy,
která by měla být pro město výhodnější než dosud. Může také
čerpat dotace na lesnické činnosti.
Rada doporučuje založení obchodní společnosti s. r. o.
z důvodů nižší administrativní náročnosti, nižšímu základnímu
kapitálu oproti akciové společnosti a také skutečnosti, že
v mnoha městech s podobně velkým lesním majetkem se
hospodaří tímto způsobem.
P. Kadera - rada vycházela ze špatných předpokladů, že se v
našich lesích hospodařilo špatně ze strany Lesní společnosti
Teplá. Hospodaření se každoročně projednávalo, do lesa
chodily kontroly, nedostatky však zjištěny nebyly. Druhým
špatným předpokladem je fakt, že město získá založením
obchodní společnosti mnohem více peněz. Rada mohla
s nájemci nejdříve jednat o výhodnějších podmínkách. Dále
chybí vyčíslení nákladů na činnost společnosti. Městské lesy
jsou rozloženy do všech šestnácti katastrů a jejich správu
budou zajišovat alespoň tři pracovníci. Nesouhlasí se
založením obchodní společnosti.
pokračování na str. 4
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pokračování ze str. 3
P. Ženíšek - je to zjednodušený pohled na tento problém,
nelze předpokládat, že s.r.o. bude mít stejný zisk jako specializovaná lesnická firma, která má větší možnosti v regulaci
nákladů.
P. Hlous - nevěří, že společnost vydělá víc než 1 400,- Kč z
hektaru, tento zisk je srovnatelný s jinými obcemi.
P. místostarosta argumentoval tím, že město se bude snažit
získat dobrého odborníka, který bude zárukou dobrých výsledků. Cílem je vybudovat silnou společnost.
P. Schierl - v novinách bylo uvedeno, že se v lesích hospodaří
špatně, a to je pravda. Špatně hospodaří vlastník lesa. Jako
zastupitel neměl žádné informace o činnosti v lesích a pro
další rozhodování by je potřeboval znát.
P. Ďuriš - kritizoval také nedostatek informací a špatnou
komunikaci dřívějšího vedení města s nájemcem ve věci
úpravy výšky nájmu.
P. Kadera - ohradil se proti nařčení, že informace byly zatajovány. Každý se mohl na zasedání zastupitelstva informovat.
P. Šusta - všechny informace má odborný lesní hospodář, tam
je může každý získat. Dále zdůraznil, že všechny kontroly jak
ze životního prostředí tak z hospodářské úpravy lesů konstatovaly, že v lese se hospodaří dobře. Nebojí se připravené
kontroly podle svého názoru podjatou firmou. Jako bývalý člen
rady a zastupitelstva si nedovolil žádné špatnosti. Na závěr
podotkl, že tento způsob hospodaření je možný a popřál
vybrat kvalitního odborníka čestného člověka do čela
společnosti.
P. Schierl - nikdo nenapadá odbornou stránku hospodaření
v našich lesích, my jako město špatně hospodaříme.
Pronajímáme lesy a nenáme ekonomické výsledky hospodaření.
P. Hlous - zjišoval výsledky hospodaření jiných obcí. Výsledky
jsou od 900,- Kč/ha výše. Odhad odborníka na naše lesy je
maximálně 1 800 Kč/ha. Je otázkou proč měnit současný
systém.
P. Šusta - pro naši společnost nejsou městské lesy hlavním
faktorem v naší činnosti, ale hlavně jsme je využívali v zimních
měsících k udržení zaměstnanosti.
P. Liška - také je důležité zachovat zaměstnanost našich
občanů. Je třeba zvážit zda těch 300 tis. Kč za to stojí.
P. místostarosta - nikdo neříká, že budeme zaměstnávat cizí pracovníky, LS Teplé může být nabídnuta možnost nadále v našich
lesích pracovat. Hlavní účel je ten, že město bude hospodařit se
svým majetkem a bude mít majetek pod kontrolou!
Po další krátké diskuzi p. starosta nechal hlasovat o návrhu
usnesení.
Závěr:
Zastupitelstvo schvaluje založení obchodní společnosti,
společnosti s ručením omezeným, se 100% vlastnictvím
města a základním kapitálem 200 tis. Kč, k hospodaření s
lesním majetkem města a pověřuje p. starostu přípravou
návrhu společenské smlouvy, včetně návrhu personálního
obsazení orgánů společnosti.

TOUŽIMSKÉ POSTŘEHY

Narozeniny kapely MAWSON
V pátek 19.9. se v toužimské Sokolovně uskutečnil koncert
skupiny MAWSON u příležitosti jejich 19. narozenin.
Jako první vystoupila mladá toužimská kapela ALL FOR 69.
Tato mladá skupina je velice nadějnou, což potvrdila i při jejím
vystoupení.
Karlovarská skupina TAJFUN vystupovala jako 2. v pořadí. Po
několika svých i převzatých písní se jim podařilo roztancovat
publikum.
Poté následovalo vystoupeni toužimské skupiny MAWSON.
Tato kapela během dvou a půl hodinového show odehrála jak
své starši hity, tak i část nových z připravovaného alba.
Skupina MAWSON dokázala vytvořit skvělou atmosféru, která
se táhla celým vystoupením, které vyvrcholilo ohromným
aplausem a několikanásobným přídavkem.
- RH -

Oprava kostela
Probíhá obnova hrotnice toužimského kostela
Hrotnice s křížem na báni věže toužimského kostela Narození
Panny Marie, spravovaného Římskokatolickou farností
Toužim, se loni po prudké bouři a vlivem poškození konstrukce zatékáním zřítila do dvora kostela. Letos získala
farnost na její obnovu prostředky z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových
zón Ministerstva kultury ČR ve výši 139 tis. Kč, město se na
financování podílí v souladu s pravidly programu 20 %, tj.
částkou 27,8 tis. Kč. Do hrotnice bude opět umístěna i
pamětní schránka s informacemi o opravě.
-kkpcr-

Roman Straka - místostarosta
Ing. Jan Šimonovský - tajemník
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PRANOSTIKY NAŠICH PŘEDKŮ

POUŤ 2011

Říjen

Rád bych Vám představil zajímavý projekt "Z Božího Daru k
Andělíčkovi aneb POUŤ 2011", který pořádá plzeňské občanské sdružení JOHAN v termínu 21. - 28. 9. 2011. Jde o neobvyklou pou umělců, historiků, sociologů a dalších zástupců
zajímavých profesí, symbolicky vymezenou dvěma místy Božím Darem a Plzní.
V týdenním pěším putování Karlovarským a Plzeňským krajem
se účastníci svou osobní zkušeností a drobnými uměleckými
intervencemi dotýkají osudů vepsaných do krajiny. Na pouti
se postupně setkávají s místními obyvateli a společně reflektují specifika kraje. Člověk utváří krajinu, ale stejně tak může
nechat utvářet krajinou sebe sama. Cílem akce je rehabilitovat fenomén chůze a s ním spojené vnímání času odměřované východem a západem slunce.

w Září víno vaří, a co neuvaří, říjen dopeče.
w V říjnu z jedné lžíce vody dvě putny bláta, v březnu za dvou
puten vody jedna lžíce bláta.
w Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden velmi studený.
w V říjnu mráz a větry, leden a únor teplý.
w V říjnu mnoho žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
w V roce, když bud hodně žaludů dává, bude zima dlouhá a
stálá.
w Čím více se v říjnu urodí červených bobulí, tím více bude v
zimě sněhu a mrazů.
w Když listí dlouho nepadá, tu dlouhá zima se přikrádá.
w Nechce-li večer ovce z pastvy jíti, ještě druhého dne bude
z kalužiny píti.
w
Jsou-li strniska pokryta babími léty, jest to předzvěstí
dlouhého a pěkného podzimu.
w Říjen na jednom konci ještě hřeje, ale na druhém konci
již mrazí.
w Je-li říjen sněžný a studený, tuhé zimy je to znamení.
w Je-li v říjnu mnoho mlh, bude v zimě mnoho sněhu.
w Svatý František /4.10./ zahání lidi do chýšek.
w Svatá Terezie /15.10./ z rosičky nadělá perličky.
w Kolem svatého Havla /16.10/ lze očekávati ještě pár dnů
pozdního léta.
w Na sv. Havla česej jablka.
w Svatá Hedvika /17.10./ se zrána chladem zaliká.
w Na svatého Lukáše /18.10./ hojnost chleba i kaše.
w Do svatého Lukáše, kdo chceč ruce volný měj,
po sv. Lukáši za ňadry je hřej.
w Svatá Voršila /21.10./ zimu posílá.
w Na Šimona a Judy /28.10./ leze zima z půdy.
w Na Šimona a Judy biče schovejte, kyje řezejte, rukavice
vyndejte.
Jaroslav Hráský

6. den putování 26.09. NOVÝ DVŮR - NEČTINY
"KRAJINA ZJIZVENÁ" Tak jak má každá etapa uměleckého
putování své téma, je i náplň každého dne tomuto tématu
přizpůsobena. TRASA: Nový Dvůr - Branišov - sv. Blažej Bezvěrov - Dolní Jamné - Chudeč - Čestětín - Leopoldov - Nečtiny.
Poutníci se zastavili i u poutního kostela sv. Blažeje, kde si
vyslechli podrobnou historii této památky od Jiřího Schierla.
Dozvěděli se i vše o záchraně kostela, kterou provedl vlastník
Cesta z města. o.s. a dozvěděli se i vše o projektu obnovy
zapomenutých poutních památek. Poté se zašli podívat i do
nedaleké vesničky Nežichov, kde navštívili biofarmu Belina a
odpočinuli si na pěkném místě s výhledem na Blažejský rybník s navštíveným kostelem.
Akce se koná s podporou projektu Plzeň 2015. Jejím výstupem
bude "kolektivní poutnický deník", nově vyznačená "poutnická"
trasa s mapou a výstava v Otevřeném komunikačním prostoru
Moving Station, v bývalé nádražní budově na Jižním Předměstí
v Plzni, na kterou bychom vás rádi pozvali. Především pak
všechny ty, se kterými se během poutě setkáváme.

PŘIPOMÍNKA

1.DEN 21.09. BOŽÍ DAR - "KRAJINA UDRŽITELNÁ"
2.DEN 22.09. BOŽÍ DAR - OSTROV - "KRAJINA TRPÍCÍ"
TRASA: Boží Dar - Jáchymov - Mariánská - Hluboký - Ostrov
3.DEN 23.09. OSTROV - ANDĚLSKÁ HORA - "KRAJINA ZMIZELÁ" TRASA:
Ostrov - Lovecký zámeček - Radošov - Kyselka - Dubina - Beraní Dvůr - (Šemnická
skála) - Andělská Hora
4.DEN 24.09. ANDĚLSKÁ HORA - BEČOV - "KRAJINA OBNOVOVANÁ"
(OBROZOVANÁ) TRASA: Andělská Hora - Pila - Rybničná - po zel. do Bečova
5. DEN 25.09. BEČOV - NOVÝ DVŮR -"KRAJINA DUCHOVNÍ" TRASA: Bečov Teplá (vlak) - Dobrá Voda - Nový Dvůr
6. DEN 26.09. NOVÝ DVŮR - NEČTINY -"KRAJINA ZJIZVENÁ" TRASA: Nový
Dvůr - Branišov - sv. Blažej - Bezvěrov - Dolní Jamné - Chudeč - Čestětín Leopoldov - Nečtiny
7. DEN 27.09. NEČTINY - LEDCE -"KRAJINA DOTÝKANÁ" TRASA: Nečtiny Plachtín - Čertův vrch - Dlou há Louka - U Františka - Hubertov - Vrbno - Lhotka
- Nekmíř - směr Nová Hospoda - Ledce (po zelené)
8. DEN 28.09. LEDCE - PLZEŇ "PLZEŇ JAKO KRAJINA, KRAJINA JAKO PLZEŇ"
TRASA: Ledce - Krkavec - U Chotíkova - Košutka - cyklostezka - po zelené přes
kilometrovku do Plzně, konec na náměstí u Andělíčka
celkem: 7 dní a cca 152 km

Fotosoutěž: "LÉTO 2011 NA
TOUŽIMSKU"
Upozorňujeme zájemce na uzávěrku soutěže dne 15.10.2011
vyhlášenou IC Toužim v Toužimských novinách č. 6/2011.
Kategorie: lidé, krajina a stavby. První tři místa ve všech
kategoriích budou oceněny. Vyhlášení vítězů proběhne
v Infocentru dne 1.11.2011.
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Ceník fakultativních (nepovinných) úkonů poskytovaných
Pečovatelskou službou v Teplé, příspěvkovou organizací

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Cena fakultativního úkonu, může být stanovena až do výše
skutečných nákladů (materiál i práce) na úkon. Fakultativní
úkony lze poskytovat pouze uživateli pečovatelské služby,
který již využívá základních činností. Nelze zájemci poskytovat
pouze fakultativní úkony.
Ceník byl schválen Usnesením Rady města Teplá ze 17.
schůze konané dne 30.8.2011.

Novinky v pečovatelské službě
Ve středu 12.10.2011 od 10.00 hod do 15.00 hod
se bude konat v rámci celorepublikového Týdne
sociálních služeb ČR
Den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou
službou v Teplé, Pivovarská 333 (DPS Teplá).

1. Vypsání složenky uživateli PS
5,- Kč/úkon
2. Doprava uživatele PS v případě, že nemá jinou možnost
(např. s rodinou)po Teplé (na nádraží s kufrem, na hřbitov, do
kostela apod.)
15,- Kč/úkon
mimo Teplou
6,- Kč/km
3. Úschova finanční hotovosti a cenností na žádost uživatele
PS v trezoru PS uložení nebo výběr
10,- Kč/úkon
4. Péče o domácí zvířata uživatele PS včetně úklidu (vyjma
DPS)
100,- Kč/hod.
5. Úklid společných prostor spojených s užíváním bytu uživatele PS
100,- Kč/hod.
6. Dohled nad uživatelem PS
100,- Kč/hod.
7. Vyřizování úředních záležitostí
100,- Kč/hod.
8. Dohled nad užíváním léků
10,- Kč/úkon
9. Použití vysavače poskytovatele
10,- Kč/úkon
10. Použití úklidových prostředků poskytovatele 35,- Kč/úkon
11. Telefonování na žádost uživatele
10,- Kč/úkon
12. Mytí thermojídlonosiče
5,- Kč/úkon
13. Vybírání schránky
5,- Kč/úkon
14. Sledování fyziologických funkcí - orientační (TK, TT)
10,- Kč/úkon
15. Sledování fyziologických funkcí - orientační (glykémie)
36,- Kč/úkon
16. Použití vířivé koupele uživatelem PS
75,- Kč/úkon
17. Jídelníček - 1 kopie
3,- Kč/ks
18. Ztráta, zničení nebo poškození zapůjčeného thermojídlonosiče
700,- Kč/ks
Petra Horská
ředitelka a soc.pracovnice PS

Všechny Vás srdečně zve tým Pečovatelské služby v Teplé,
příspěvkové organizace:
Petra Horská
- ředitelka a sociální pracovnice
Mgr. Lenka Hubáčková - sociální pracovnice a pracovnice v
sociálních službách (dříve se uvádělo pečovatelka)
Ivona Culková
- administrativní pracovnice a pracovnice v soc. službách
Adamová Libuše
- pracovnice v sociálních službách
Jitka Herzánová
- pracovnice v sociálních službách
Jaroslava Marešová
- pracovnice v sociálních službách
Zřizovatelem DPS je Město Teplá, Masarykovo nám. 143,
Teplá.Dům s pečovatelskou službou byl zkolaudován a uveden do provozu již v roce 1994, tzn. že v roce 2014 oslavíme
krásné 20. výročí otevření tohoto domu, který je jeden z
nejkrásnějších Domů s pečovatelskou službou v celém
Karlovarském kraji.
V DPS jsou ve čtyřech patrech samostatné bytové jednotky,
je zde celkem 68 garsonek a 6 bytů 1+1. Z toho 65 bytových
jednotek má svůj balkon. Budova je vybavena dvěma výtahy
a má bezbariérový vstup. Byty v DPS jsou tzv.byty zvláštního
určení, nebo podmínkou přijetí je využívání pečovatelské
služby.
V současné době jsou k dispozici dvě volné garsonky. Žádost
o přidělení bytu v DPS je možné si stáhnout na www.tepla.cz
nebo ji obdržíte kdykoliv u ředitelky samozřejmě i během Dne
otevřených dveří.
Pravidelně je zde k dispozici kadeřnice, pedikérka, masérka,
knihovna.V přízemí budovy DPS je v pracovní dny k dispozici
obyvatelům Tepelska Vyšetřovna EKG na lékařské
doporučení. Budova DPS je propojena se zdravotním
střediskem, kde sídlí praktický lékař MUDr. Salameh, zubní
lékařka MUDr. Kreuzová a je zde lékárna. Další praktický lékař
MUDr. Valečka každý týden navštěvuje své pacienty přímo v
jejich bytech v DPS.
Na proti DPS je kaple Nejsvětější Trojice, která dnes slouží
pro různé kulturní akce (koncerty, výstavy, přednášky).
DPS leží na okraji malebného městského parku Přátelství,
kde je příjemná procházka a posezení na lavičkách.

PODĚKOVÁNÍ
Dne 27.8.2011 jsem se se svými dvěma sestrami zůčastnila
"Setkání II.generace v obci Třebouňáků po roce 1945".
Setkání se nám moc líbilo. Chtěly bychom touto cestou
poděkovat všem, kteří se na vydařené akci podíleli, zejména
p. Václavu Dunovskému a Milanu Staňkovi. Kyticí květů
položenou u památníku v parku a minutou ticha jsme uctili
památku nejen našich rodičů, ale i rodáků, kteří již nejsou
mezi námi.
Přejeme všem hodně zdraví a těšíme se na další shledání.
Za rodinu Bláhových: Maněnová Ludmila Plzeň
Charousková Anna Kosmová
Gavrišková Anežka Toužim

Od 1.9.2011 jsme jako pečovatelská služba rozšířili nabídku služeb pro stávající klienty :
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ZÁKLADNÍ
ŠKOLA

Poprvé do
lavic
Ve čtvrtek 1. září 2011 začal nový
školní rok. Pro dvacet osm žáků
devátého ročníku poslední, ale
poprvé
do
lavic
zasedli
prvňáčkové.Sešlo se jich padesát
dva, dvacet chlapců a třicet dva
dívek. Děti jsou rozděleny do dvou
tříd. S třídními učitelkami Alenou
Burdovou a Ivetou Gučíkovou, které
se na své prvňáčky už velmi těšily.
Na každého žáčka čekal malý
balíček na lavicích. Přejeme jim a
jejich rodičům hodně úspěchů.
V letošním školním roce budeme
pracovat v sedmnácti třídách.
Výuka bude probíhat podle Školního
vzdělávacího programu - "Učíme se
pro život" již ve všech ročnících.
Žákům jsou nabízeny volitelné předměty od druhé třídy a druhý cizí
jazyk se otvírá od sedmého ročníku.
Ve třetích a šestých třídách budou
žáci mít jeden volitelný předmět a
to Etickou výchovu.
V letošním roce nejsou poprvé
kroužky organizovány v rámci školy,
ale žáci se mohou hlásit do kroužků
v Proficentru, seznam a přihlášky
najdou ve škole.
Další informace o školním roce
2011/12 a o škole najdete na
webových
stránkách
školy
www.zstouzim.cz.
Mgr.Z.Zemanová, ředitelka školy

Adaptační den a Noc ve škole

Třída 6.A prožila svůj den se třídní učitelkou M. Bízkovou se
vším všudy - od přípravy večeře, spaní na škole, noční dobrodružství, příprava snídaně a poté denní program v nástavbě
školy v režii školního psychologa.
Třída 6. B zvolila variantu adaptačního dne v rámci vyučování
společně se svojí třídní učitelkou J. Váňovou a Mgr. J.
Škrabánkovou. Tato akce je mezi žáky velmi oblíbená,
setkává se i s kladným ohlasem u rodičů a proto chceme i
touto cestou poděkovat vedení naší školy za to, že nám
umožňuje tyto aktivity realizovat.
M. Bíková, J. Váňová - třídní uč.

V průběhu měsíce září 2011 se konal adaptační den pro žáky
šestých tříd.
Cílem projektu je pomoc při adaptaci na nové podmínky spojené s přechodem na druhý stupeň ZŠ a nově vzniklé třídní
kolektivy, prohloubení poznání a spolupráce mezi žáky třídy a
třídním učitelem. Kromě třídního učitele se organizačně podílí
na
přípravě
celého
projektu
školní
psycholog
Mgr. J. Škrabánková, která připravila pro žáky spoustu zajímavých her a sebepoznávacích cvičení.
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Z OKOLÍ

První sraz dětí dosídlenců po roce 45 do
obce Třebouň
27.8.2011
Nápad uskutečnit toto setkání se
zrodil v myšlenkách stávajících občanů
v Třebouni, pana V. Dunovského,
M.Staňka, kteří bez ohledu na čas,
připravovali především pozvání všech,
dosud žijících dětí, dnes již dospělých
občanů, dosídlenců z r. 1945.
Jejich rodiče dříve, či později zemřeli a
zůstali jenom v našich vzpomínkách.
Všichni zúčastnění, kteří se na setkání sešli se svými
kamarády a vrstevníky, po tak dlouhé době, t.j. 65 lety, byli
rádi, že si mohli o všem možném vzájemně povyprávět. A bylo
o čem. Sešlo se nás celkem 33 místních a bývalých osadníků. Po přivítání panem Kusíkem, nám pan V. Dunovský
připoměl, ve kterém domě, od č.p.1 až po poslední číslo v
Třebouni, žil a vyjmenoval nám tak každou rodinu i s jejich
dětmi. Při čtení jednotlivých domů, se hned představovali Ti,
kteří z č.p. pocházeli.
V odpoledních hodinách se všichni přítomní zúčastnili pietního aktu s položením kytice a uctění památky zesnulých minutou ticha, u pomníku v dětském parku.
Pomník byl vybudován našimi předky, u příležitosti navrácení

Čechů do Třebouně, který je v širokém okolí jediný.
Sraz byl uskutečněn v klubovně místních hasišů, kterým děkujeme za zapůjčení této krásné klubovny a také děkujeme
obsluhujícímu personálu.
Velký dík městskému úřadu Toužim za finanční příspěvek a
pořadatelům této akce. Věříme, že tento sraz nebyl poslední
a stane se tak tradicí.
Osadní výbor Třebouň

8

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXI. číslo 8/2011

KOUPALIŠTĚ

TURISTIKA

Podzim se přihlásil, učitelé nastoupili z úřadu práce do škol a
opačným směrem na úřad práce se pomalu trousí sezonní dělníci a absolventi škol.
Také život na koupališti Toužim pomalu utichá. I.Toužimský
Triatlon 2011 odstrartoval z koupaliště za vydatného deště.
První samostatné vystoupení mladé kapely ALL FOR 69 na
podiu koupaliště, které zorganizoval Zdenek Štětka mělo nad
očekávání slušnou diváckou účast .
Hasiči využili
vodní plochu
koupaliště k
pravidelnému cvičení a
nebylo by na
škodu aby to
samé učinily
o s t a t n í
záchranné
složky. Rádi
vytvoříme
podmínky.
Stále zůstávají hojně navštěvované country pátky. Bohužel
kapacita klubovny nestačí pro všechny fandy tohoto hudebního
stylu.
Obyvatelé města si na svých víkendových procházkách do
areálu koupaliště vychutnávají prostředí krásného údolíčka
ponořeného do zeleně. Milovníkům piva se naskytla možnost
ochutnávky Náchodské čtrnáctky a šestadvacítky, jehož magická síla překvapila nejednoho milovníka zlatavého moku.
Příště opatrněji, přátelé.
Na sobotní večery jsme zapůjčili prostor sezení pod "Lípou"
vedle ohniště i s podiem mladým, kteří si se svou techno
muzikou užívají večery dle svých představ. Nutno podotknout,
že vzhledem k poloze areálu nikoho neruší a zapůjčené prostory vrací uklizené. Velice zajímavá se mi zdála světelná produkce v rytmu pouštěné hudby.
Pokud bude "babí léto" hezké, jak předpovídá rosnička, pak
provoz koupaliště zakončíme 28.10.2011 slavnostním
večerem, na který jsou všichni občané srdečně zváni.
V.V.

Toužimskej puchejř 2011
Odbor klubu českých turistů TJ SOKOL Toužim pořádal dne
3.9.2011 v pořadí již 32. ročník oblíbeného dálkového
pochodu Toužimskej puchejř. Letošní ročník byl vyjímečný,
nejen krásným slunečním počasím provázejícím pochodníky
podzimní krajinou, ale i dvěma starty a cíly. V prvním případě
to byl areál TJ SOKOL Toužim, ve druhém případě to byla
Javorná, takže účastníci dálkového pochodu z Javorné
absolvovali trasu 20 km obráceně. Samozřejmě, že i účastníci z Javorné obdrželi pamětní listy, upomínkové předměty
i občerstvení. Trasy 20 a 30 km byly vedeny krásnou přírodní
scenérií Chylického lesa. Skalní příznivci Toužimského
puchejře absolvovali tuto trasu již v roce 2005.
Nejobávanějším úsekem na trasách 20 a 30 km byla
v letošním roce opravovaná lesní cesta od Chylického mlýna,
a dále kolem rybníka Na soutoku a Podzámeckého rybníka do
Toužimi. Trasa 10 km byla vedena k zaniklé vsi Lhota a dále
po místech opředených tajemnem. Však také pochodníci
procházeli naučnou stezkou Cesta za pověstí. Podle pověstí
v těchto místech lidé bloudili a vraceli se stále na stejné
místo. Naši pochodníci tento úsek zdárně zvládli, a vyrovnali
se i s těžkým terénem. Druhá část trasy 10 km vedla z vesničky Útvina kolem rybníka Na soutoku a po již opravené lesní
cestě do Toužimi.

Účast na 32. ročníku Toužimského puchejře:
Pěší trasy:
Trasa 10 km
58 lidí
Trasa 20 km
26 lidí
Trasa 30 km
3 lidé
Cyklotrasy:
Trasa 40 km
20 lidí
Trasa 60 km
6 lidí
Trasa 80 km
6 lidí
Trasa 300 km
1 cyklista
Celkem:
120 účastníků + 1 pejsek a 3 psi
Pozn. V loňském roce to bylo pouze 78 účastníků.
Jaroslav Hráský
9
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Obrazy plné poezie a příjemného snění si můžete prohlédnout v pracovní době Infocentra, tedy vždy v úterý, čtvrtek,
pátek či sobotu od 9. hodin do 18. hodin až do konce
měsíce října.
Infocetrum Vás na tuto zajímavou výstavu srdečně zve.

KULTURA.

Odpoutání Aleny Skalické
Nová výstava v infocentru představuje obrazy plné poezie
a něžného ženského snění. První podzimní den byla
v toužimském Infocentru zahájena výstava žatecké výtvarnice Aleny Skalické s názvem Odpoutání. Ač byl páteční podvečer a současně probíhalo v sokolovně i zábavné
odpoledne pro seniory, snové krajiny malířky Skalické si
našly své diváky a obdivovatele. Váží si zejména toho, že se
mohla přivítat i s čestným hostem, panem místostarostou
Romanem Strakou. Ten si s autorkou sice připil, ale pouze
vodou, nebo pak řídil auto, když jel na další akci.
Přítomné nejprve přivítal pracovník infocentra pan Bohuslav
Prchal, výstavu zahájila kapela Taranis příjemnou irskou
hudbou. Pak se ujala slova Květa Tošnerová, novinářka
z Loun, aby autorku krátce představila.
Alena Skalická od roku 2002 navštěvuje semináře akademického malíře Kamila Sopka z Chomutova. Malířka je
členem výtvarného sdružení Vosa a mezinárodní organizace
FISAIC, sdružující výtvarníky evropských zemí. Má za sebou
řadu výstav, především v Severočeském kraji, ale vystavovala například už i v atriu Poslanecké sněmovny ČR,
v Salonu de Provence ve Francii a v italské Boloni.
Její učitel Kamil Sopko o ní říká: "Alena Skalická překvapuje širokou škálou technicky i psychicky náročně zpracovanými a duchovně orientovanými náměty. Využívá vnitřního
světla a mírnou třpytivou asambláží dodává svým obrazům
duchovní náboj. Kosmické motivy souznějí s lidským jedincem. Asocitivní abstrakce vycházejí z principu estetismu a
citově smyslových pocitů. Výtvarnice využívá různé
doprovodné techniky jako je dekalk či strukturování. Vše
spojuje touha po kráse a hodnotách duchovního rozměru."
Lounský malíř Zdeněk Ladra o obrazech Aleny Skalické
prohlašuje, že jsou "chuové, něžné a malované srdcem".
Esoterici její obrázky považují za léčivé, vysílající příznivou
energii.
A co na výstavu místní návštěvníci? "Krásné obrazy.
Obdivuji, jak paní Skalická dokáže své představy a sny ztvárnit na plátně. Výstava mne opravdu nadchla," řekl pro
Toužimské noviny Jan Thenot.
"Některé obrazy se mi líbí, jiné bych ale spojil dohromady,"
dělí se o názor Pavel Černický.
Další dáma Alena Hanková přiznala, že si mezi obrazy našla
hned čtyři favority. Paní Ilona Šírová z Toužimi navštívila výstavu spolu s kamarádkou Jiřinou Wipplengerovou z Otročína.
Shodně uvedly, že se jim obrázky líbí, nebo z nich čiší
radost.
Milena Dražanová z Otročína se o výstavě dozvěděla od
kamarádky. Běžně na kulturní akce infocentra nechodí,
rozhodně však nelitovala. Libovala si, jak jsou nyní prostory
infocentra krásné, útulné a jako by prozářené.

Květa Tošnerová
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německé Toužimi nebylo akceptovatelné. Město muselo
školu vybudovat za své peníze, stála 2 mil. tehdejších korun.
Podstatnou část peněz tehdy dodal právě obecní les, který
byl vykácen. Kolik by dnes stála taková nová škola? To bylo
před 90. lety. Les byl znovu vysázen, rostl s nyní je zřejmě
opět značně vykácený. Položme si tedy otázku, získalo
město ze svého lesního majetku, tedy z pronájmu odpovídající hodnotu? A hospodařilo se svým majetkem s péčí řádného hospodáře? K tomu je třeba dodat, že dnešní město
však vlastní nejen ten toužimský obecní les (tzv. Lhotský,
rozkládající se jihozápadně od Toužimi), ale lesy dalších 15
integrovaných obcí, tedy nepoměrně rozsáhlejší lesní
majetek, než tomu bylo v období I. republiky.
Předpokládejme, že naše lesy byly a jsou průměrné.
Průměrná zásoba dřevní hmoty, která vytváří hlavní ekonomický výnos lesního hospodářství, byla v r. 2002 v ČR 247
m3/ha. Je-li náš les průměrný, bylo by v něm 252.382 m3
dřeva. V našich lesích se zjevně jedná o převážně smrkovou
monokulturu, ta se kácí asi tak ve věku kolem 100 let (tzv.
obmýtí, ze zákona je minimálně 80 let). Průměrná cena
jehličnaté kulatiny v roce 2002 byla 2.018,- Kč/m3. Z
jednoduchých počtů nám vychází, že dřevo by mělo hodnotu
509.307.138,- Kč, při 100letém obmýtí by se těžilo ročně
průměrně 2.524 m3 dřeva v ceně 5.093.071,- Kč (tj. výnos
4.984,- Kč/ha).
Ale co když naše lesy byly před těmi dvaceti lety nadprůměrné, kdy se dalo z jednoho ha vytěžit i 300-400 m3
dřeva? Co když jejich věková struktura nebyla "průměrná",
tedy rovnoměrná a většina porostů byla na přelomu tisíciletí
v mýtním věku? To pak asi těžba a zisky z prodeje dřeva byly
také někde jinde.
A jaký přínos měly lesy pro město v posledních letech?
Aktuální výše nájmu je 1.470,- Kč na hektar lesa. Podle dostupných informací se v letech 2005-2009 těžilo ročně
6.685,07 až 10.881 m3 dřeva. A také je třeba se zmínit o
tom, že jsou u nás i obce, které dokáží mít čistý zisk z obecního lesa přes 10.000,- Kč/ha, ano je to sice extrém daný
aktuálním stavem lesa a cenami na trhu, ale i toto je to minimálně popud k zamyšlení.
A nyní se podívejte na veřejně přístupné letecké snímky
Toužimska na internetu, nemůžete přehlédnou, jak zde lesy
vypadají, patrné jsou rozsáhlé vytěžené plochy a čerstvě
zalesněné plochy po nedávné těžbě. I to o něčem vypovídá.
To vše logicky vedlo nové vedení města k rozhodnutí, udělat
v hospodaření s městskými lesy jasno a přehodnotit
dosavadní přístup města k tomuto největšímu majetku obce.
Vždy jeho hodnota se klidně mohla blížit jedné miliardě.
Prvním krokem bylo vypovězení nájemní smlouvy Lesní
společnosti Teplá, a. s., a to pouze z důvodu uvolnění prostoru pro rozhodnutí města, jak dál s lesy hospodařit. V další
etapě bylo třeba prověřit aktuální stav lesního majetku a
jeho ekonomické ukazatele.

TÉMA: LESY

Hospodaříme s městskými lesy
dobře?
Na tuto otázku jsme v minulých letech slýchávali od vedení
města vždy kladnou odpově a stejně tak reagoval i bývalý
člen rady města a dnešní zastupitel p. Kadera, který na
posledním zastupitelstvu města kritizoval současné vedení
obce ohledně návrhu zajistit hospodaření v městských lesích
vlastní společností.
Ale hospodařilo se v městských lesích opravdu dobře?
Ono záleží na tom, co se tím myslí. Ano, zdá se, že po
stránce respektování lesního zákona a dalších norem, včetně lesního hospodářského plánu (LHP) bylo a je v našich
lesích vše v pořádku, státní kontroly opravdu asi neshledaly
žádná pochybení.
Je třeba si uvědomit, že tyto kontroly neřeší otázky hospodaření s lesem z hlediska ekonomiky vlastníka, to výhradní
věcí města a jeho samosprávy! A tady nelze tvrdit, že vše
bylo v pořádku!
Město Toužim v 90. letech získalo své lesy v rámci navracení
historického majetku obcí a následně i tzv. přídělového
majetku, v roce 2005 město Toužim vlastnilo 1.064,85 ha
lesní půdy, z toho 1.021,79 ha porostlé. Po získání prvních
lesů bylo pouze na základě vyjádření lesních odborníků, zastoupených tehdy v zastupitelstvu města, rozhodnuto, že
nejvýhodnějším způsobem, jak s tímto majetkem hospodařit,
bude prostý pronájem. Veřejnosti a ani zastupitelstvu nebyly
nikdy předloženy žádné informace, které by umožňovaly
posouzení skutečného stavu lesů zejména z hlediska jejich
ekonomiky. Po celou dobu bylo kolem lesů tajuplné ticho,
nebo jsme se někde dočetli kolik hektarů bylo vykáceno,
kolik dřeva vytěženo a za kolik prodáno? To nikoho nezajímalo.
Město by mělo se svým majetkem hospodařit s péčí řádného
hospodáře. A sem nepatří jen řádná péče o les jako takový,
tedy striktní dodržování lesnických norem a LHP - lesního
hospodářského plánu, ale také hodnocení ekonomického
přínosu pro obec. Z tohoto ekonomického pohledu určitě
město řádně nehospodařilo.
Zásadní otázkou zůstává, jak vypadaly naše lesy v době
převzetí od státu? Kolik v nich bylo dřeva? Pokud nebudeme
mít k dispozici přesné a věrohodné informace o aktuálním
stavu lesů, jde jen o pusté spekulace. Lesní hospodářství je
velmi složité a závislé na řadě okolností. Ale neuškodí si
udělat alespoň nějaký, by možná hodně zjednodušený a
možná i trochu spekulativní obrázek o našich lesích.
Na počátku 20. let minulého století vybudovalo město
Toužim novou obecnou a měšanskou školu. Tehdejší
dotační politika státu podmiňovala dotaci na školu v
pohraničí zřízením českých tříd, což v prakticky čistě

pokračování na staně 12
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pokračování ze strany 11

Jeho pravděpodobné řešení spočívá v tom, že se od součtu
všech římských číslic v monogramech odečte číslo z chronogramu. Při sčítání číslic v monogramech se v tomto případě
nebudou písmena "W" počítat za dvě římské číslice V (tedy V
+ V = X), protože by pak výsledný letopočet vycházel vyšší o 50
let. Vzhledem k tomu, že vévoda Julius Jindřich začal přestavovat toužimský zámek hned po jeho nabytí v r. 1623, a že
zemřel v r. 1666, je pravděpodobnější letopočet nižší. V tomto
případě by pak řešení kryptogramu vypadalo následovně:
IHHZVW
1+5=6
AMGPVLHZSEVW
1000 + 5 + 50 + 5 = 1060
IFHZVW
1+5=6
IHHZVW
1+5=6
AMGPVLHZVW
1000 + 5 + 50 + 5 = 1060
D X M 500 + 10 + 1000 = 1510
6 + 1060 + 6 + 6 + 1060 = 2138
a) 2138 - 1510 = 1628
b) 2188 - 1520 = 1678
c) (2138 + 1510) : 2 = 1828
Výsledný letopočet tedy vychází 1628. Tento letopočet však
nekoresponduje s dosavadními znalostmi o stavebně historickém vývoji Dolního zámku. Celý zámek měl podle písemných informací v roce 1652 vyhořet, je velmi nepravděpodobné, že by Dolní zámek nevyhořel ani že by stropy takový požár
přečkaly bez poškození. Existence stropů, jejichž původ je
nepochybně z doby před rokem 1666 (tedy před umrtím vévody
Julia Jindřicha) a před změnou vlastníka toužimského panství
v roce 1689 (nástup markrabat bádenských), rovněž poopravuje informace o stavebně historickém vývoji toužimského zámku
po požáru v roce 1752, kdy měl podle dochovaných zpráv opět
vyhořet celý zámek. Tato informace nebyla přesná, nebo velký
požár střechy by stropy v Dolním zámku nemohly přečkat.
V tomto roce se zřejmě požár Dolnímu zámku vyhnul a postihl
jen vlastní rezidenci - Horní zámek. To dokládají i nejnovější
zjištění dendrochronologického průzkumu krovu a samotných
stropů z února 2011, při němž bylo dřevo datováno do doby
v rozmezí let 1652-1741 .
Nutno však počítat i s tím, že uvedený kryptogram může mít
i jiné řešení, zejména s ohledem na dosud neodkrytou a neznámou podobu výzdoby stropu v chodbě, kde se mohou nacházet
i další nápisy, případně číslice.
Zde je třeba také připomenout, že na výzdobu stropů navazuje
i výzdoba přilehlých stěn, ta se nyní objevuje pod opadávajícími mladšími přemalbami. To posouvá památkové hodnoty těchto prostor nejméně o třídu výše. Je jen škoda, že devastace
minulých let tyto hodnoty patrně z větší části zničila a dále ničí
(zatékání, vymrzání omítek, plísně, dřevomorka). Bohužel se
této výzdobě náležitě nevěnoval ani nejnovější průzkum.
Proč byly stropy vyzdobeny iniciálami a erby vrchnosti? Patrně
se jednalo o provizorní obydlí pro majitele zámku, v době, kdy
vlastní rezidenční část - Horní zámek, vyžadovala po požáru
rozsáhlejší obnovu. V Dolním zámku bylo sídlo panských úředníků.
S ohledem na stavebně historický vývoj objektu v kontextu
s jeho podobou lze jistotou zhotovit dobu pořízení stropů po
požáru v roce 1652.
JS

Byl proto zadán audit lesního majetku. Nicméně ještě před
auditem bylo rozhodnuto, že bude v současné době výhodnější mít lesní majetek pod přímou kontrolou města a proto
bylo rozhodnuto o vzniku městské s. r. o. Přímé hospodaření
města s lesy může mít ještě jeden aspekt, sociálně-ekonomický. Nikde není napsáno, že služby pro obecní lesy nebudou zajišovat místní firmy a že jejich zaměstnanci přijdou
o práci. Je tu také otázka možnosti oživení místního dřevařského průmyslu. Dnes se většina dřeva prodává "nastojato" a jde mimo region. Kdysi jsme měli v Toužimi zpracovatelskou kapacitu - velkou pilu, která dávala práci desítkám
lidí. Proč nepodpořit zpracování suroviny u nás?
K případným útokům na současné vedení města, že se chystá městské lesy tunelovat, je možné odpovědět jen to, že
opravdové tuneláře je třeba hledat někde jinde. Ale počkejme si na výsledky auditu a výsledky hospodaření s lesy
v budoucnu.
Jiří Schierl, člen zastupitelstva města Toužim

Dřevěný malovaný záklopový strop
Dolního zámku byl demontován
pokračování ze strany 2
Na jednotlivých polích záklopů se vedle rostlinných motivů, stylizovaných letokruhů a částí rodových erbů nacházejí i písmena,
inicály jmen a titulů, která vytvářejí celkem pět monogramů
a jeden chronogram. Monogramy uvádějí rovněž příslušné tituly jednotlivých osob a patří Juliu Jindřichovi, který 23. srpna
1623 koupil toužimské panství od Kryštofa Hasištejnského
z Lobkovic, jeho manželce Anně Magdaléně a jejich synovi Juliu
Františkovi (narozen v roce 1641). Jednotlivé nápisy, uvedeny
postupně v pořadí od východu k západu, znamenají (originální
zápis je v němčině, český překlad je uveden v závorce):
IHHZVW
Julius Heinrich, Herzog zu Westfalen.
(Julius Jindřich, vévoda vestfálský)
AMGPVLHZS/EVW
Anna Magdalena, (geb.) Gräfin Popel
von Lobkowitz (-Hulm), Herzogin zu Sachsen, Engern und
Westfalen.
(Anna Magdaléna, (roz.) hraběnka Popelová z Lobkovic
(-Chlumu), vévodkyně saská, engernská a vestfálská)
DXM
Chronogram 1510.
IFHZVW Julius Franz, Herzog zu Westfalen.
(Julius František, vévoda vestfálský)
IHHZVW
Julius Heinrich, Herzog zu Westfalen.
(Julius Jindřich, vévoda vestfálský)
AMGPVLHZVW Anna Magdalena, (geb.) Grafin Popel von
Lobkowitz (-Hulm), Herzogin zu Westfalen.
(Anna Magdaléna, (roz.) hraběnka Popelová z Lobkovic
(-Chlumu), vévodkyně vestfálská)
Celek vytváří kryptogram jehož vyřešením lze získat letopočet
vzniku tohoto stropu.
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stol se stala součástí opevnění předměstí.
26. Místo, kde stál býv. panský špitál čp. 33. Založen vrchností v r. 1632, zbořen po požáru r. 2002. Severně od něj stál
hřbitov s kostelem sv. Martina ze 16. stol., zbořen v roce
1964. Přilehlá Předměstská brána stojící mezi špitálem
a kostelem zanikla v 19.stol.
27. Na místě sídliště stávala urbanisticky hodnotná stodolová
čtvr Stodoly založená již v 15. stol.
28. Na místě obchodního domu stál bývalý obecní zájezdní
hostinec "U otřepaného měšce", zbořen v 70. letech 20. stol.
29. Dům čp. 53 . Hodinová věž nahradila v roce 1847 zbořenou Horní bránu s městskou věží. Pamětní erbovní deska
z r. 1661 s aliančním erbem sasko-lauenburským a popelolobkovickým, iniciálami tehdejších vrchností byla původně na
Horní bráně.
31. Bývalý Steinbachův dům čp. 51. V jádru pozdně gotická
stavba přestavěná a rozšířená v 17. stol. o sousední dům čp.
50 byla městskou rezidencí A. Steinbacha z Kranichštejna.
Kamenný portál z r. 1657 přenesen v r. 1927 na hrad Loket.
32. Místo, kde od 17. stol. stával tzv. panský židovský dům.
33. Zbytky městské hradební zdi z 15. stol.
34. Hrázděný objekt čp. 4. Část západního křídla zbořeného
renesančního poplužního dvora z 1. pol. 16. stol.
35. Na místě dnešního sídliště se nacházel zámecký park.
36. Bývalý panský pivovar čp. 2. Barokní novostavba pochází
z pol 18. stol. Původní pivovar vznikl snad již před r. 1661
a stával západně od
dnešního objektu,
který využil jeho
sklepa. Kašna ze
17. stol.
je
pozůstatkem
zámecké zahrady,
byla napájena z tzv.
"panského vodovodu"
vodou
ze
Sedelského rybníku.
37. Kaple sv. Kříže.
Barokní stavba ze
17. stol., velký
dřevěný krucifix nyní
sejmut. Na jejím
místě údajně stával
někdejší proboštský
kostel sv. Jana
Křtitele ze 13. stol.,
zaniklý po r. 1607.
38. Bývalá kočárovna ze 17. stol.

Z HISTORIE

Stručný průvodce
Městskou památkovou zónou
pokračování z minulého čísla
13. Dům čp. 114. V jádru pozdně gotický měšanský dům
prošel řadou přestaveb. Dochován původní gotický sklep
s typickým vodním zdrojem - cisternou.
14. Bývalý "starý" obecní pivovar 72, přestavěn na počátku
16. stol. ze dvou měšanských domů. V podzemí dochován
původní sklep domu a rozsáhlé pozdně gotické sklepy
novostavby pivovaru, přístupné také z hradebního parkánu.
15. Dům čp. 75. V jádru pozdně gotická stavba je příkladem
v Toužimi méně obvyklého měšanského domu s hloubkovou
dispozicí.
16. Dolní (Rybářská) městská brána s masnými krámy a
zbrojnicí. Zbořena postupně v letech 1752 a 1847.
17. Kamenný můstek. Dvouobloukový můstek ze 17. stol. byl
součástí přelivu hráze Zámeckého rybníka.
18. Zámecký rybník byl součástí opevnění zámku a města.
Zanikl ve 20. stol. Pod jeho hrází stál panský Zámecký mlýn.
19. Zbytky městské hradební zdi z doby založení města v r.
1469 dodnes obklopují historické jádro města.
20. Historické Vodní předměstí
vznikalo již od 17. stol. Dosud
si uchovalo původní urbanistickou dispozici s typickou
uliční sítí sbíhající se vějířovitě
k někdejší Kostelní městské
bráně.
21. Kostelní městská brána,
upravená po r. 1874 na
židovskou synagogu, a po r.
1872 zbořená. Původně to byla
věžovitá stavba o třech podlažích. 22. Areál "nové" fary,
dnes děkanství čp. 19. Barokní
novostavba z l. 1738-42 vybudovaná podle plánů útvinského
stavitele Johanna Schmieda.
23. Zbytky městské hradební
zdi u kostela z 15. stol. Před ní
archeologicky zjištěny stopy po
parkánové zdi a hradebním
příkopu.
24. Bývalý zájezdní hostinec
"Nová hospoda" čp. 12 a 66. V jádru renesanční objekty prošly řadou přestaveb.
25. Ohradní ze tzv. Steinbachovy zahrady patřící k "Nové
hospodě". Kamenná ze ze 16. stol. opatřena střílnami, v 17.

Jiří Schierl
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Město Toužim vyhlašuje výběrové řízení na funkci odborného lesního
hospodáře v lesích v majetku města Toužim.
Druh práce: odborný lesní hospodář - výkon práce na ŽL
Místo výkonu práce: lesy v majetku města Toužim o celkové rozloze cca 1060 ha
Popis práce: Jedná se o komplexní péči o veškerý lesní majetek města Toužim, činnost odborného lesního
hospodáře včetně výběru těžebních společností, zajišování prodeje dřeva, zajišování nových výsadeb a následné
pěstební péče, administrace dotací pro les, zastupování vlastníka na úřadech a v jiných řízeních týkajících se lesů.
Požadavky:
•
splnění požadavků dle § 41 - §43 zákona č. 289/1995 Sb. lesního zákona v platném znění
•
platná licence odborného lesního hospodáře
•
živnostenský list
•
organizační schopnosti
•
umění jednat s lidmi (dobré komunikační vlastnosti)
•
uživatelská znalost práce s PC
•
řidičský průkaz skupiny B + vlastní automobil
Náležitosti písemné přihlášky k výběrovému řízení:
•
jméno, příjmení a titul zájemce
•
datum a místo narození zájemce
•
doručovací adresa zájemce
•
místo trvalého pobytu zájemce
•
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
•
telefonní spojení
•
datum a podpis zájemce
Výčet dokladů, které se připojí k písemné přihlášce:
•
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, vlastnoručně podepsaný,
•
výpis evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, poku takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,
•
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
•
potvrzení o odborné lesnické praxi,
•
kopie rozhodnutí o udělení licence,
•
kopie řidičského průkazu
Způsob výběru uchazeče:
Uchazeč bude vybrán na základě doložených dokladů a osobního pohovoru před výběrovou komisí jmenovanou
starostou města s důrazem na představu uchazeče o dalším hospodaření s lesním majetkem města Toužim.

Písemnou přihlášku se všemi náležitostmi a požadovanými doklady doručte v zalepené obálce se
značkou "OLH - NEOTVÍRAT" nejpozději do 16.00 hodin 10. 10. 2011 poštou nebo osobně na adresu
Město Toužim, Sídliště 428, 364 01 Toužim.
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INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a
Dominant žíhaný, kropenatý,
černý, žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!!
Neprodáváme kuřice ale slepičky
těsně před snáškou.

PENZION
VLADAŘ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Připravili jsme pro Vás v penionu
Vladař v Toužimi další služby.
Stačí se objednat na
tel. čísle 739 353 237.
masáž zad a šíje
200,celková masáž
350,masáž proti celulitidě a zábal
250,masáž vatou
200,masáž lávovými kameny (záda, šíje)
250,celková masáž lávovými kameny
400,sauna 30 minut
80,Těšíme se na Vaši návštěvu.

Stáří slepiček 18 - 20 týdnu cena 138 - 148 Kč / ks,
starší 20 týdnů - 155 Kč/ks
Prodeje se uskuteční:
ve čtvrtek 20.října 2011
Toužim - u vlak. nádraží
v 16.15 hod
Případné bližší informace:
tel.: 728605840 728165166
415740719

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

Taneční podvečer
V pátek 23. září se v místní sokolovně konala již tradiční akce pro naše seniory. Tentokrát jim zábavu zpříjemnilo duo Anna
Volínová a Václav Žákovec. O tyto akce je poměrně veliký zájem, což dokazoval plný parket tančících. Oproti prázdninové akci
zde bylo opět plno. Příští zábavné odpoledne je naplánováno na 30. listopadu a je domluveno místní osvědčené duo Hana
Bóková a Miroslav Matoušek.
Občané budou včas informováni na vývěsních plochách, infokanálem města Toužim SMSkou nebo e-mailem. Tato služba
umožňuje Městskému úřadu v Toužimi rozesílání informačních e-mailů všem občanům, kteří se k odběru zpráv zaregistrují.
Registraci je možno provést na webových stránkách města v levém sloupci pod položkami menu (modul Novinky e-mailem).
Registrace probíhá tak, že zájemce pouze zadá svou e-mailovou adresu do políčka a zvolí Odeslat. Bude mu zaslán potvrzovací
e-mail pro dokončení registrace. Služba je poskytována zdarma.
Pro další rozšíření počtu odběratelů, budeme rádi, předáte-li informaci o existenci této služby Vašim příbuzným, známým či lidem
ve Vašem okolí. Děkujeme.
Případné dotazy nebo připomínky volejte na tel.číslo 353 300 725.
IC
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SPORT

Duatlon
Jak už se stalo tradicí i letos se dne 10. září konal DUATLON, pořádaný místním sdružením ODS. Letos to byl již 10. jubilejní ročník a opět se velmi vydařil. Počasí závodníkům přálo a tak se mohlo začít závodit. Letošního ročníku se zúčastnilo
cekem 41 závodníků a závodnic. Soutěžilo se ve 4 kategoriích. Nejmladší účastnicí závodu byla teprve dvou a půl letá
Sárinka Gašicová, která si svůj první závod odjela na tříkolce. Za chlapce byl nejmladší účastník Eddie Lean. Dále se ze
závodníků utvářela družstva např. basketbalistky, jednotlivé třídy ZŠ nebo školky, která musela mít nejméně 3 účastníky.
Každé toto družstvo obdrželo finanční šek na částku 1 000.- Kč.
Obdarovaná družstva: MŠ Sluníčko - třída Včeličky, MŠ Domeček, ZŠ třída 7.A, ZŠ třída 3.B, TJ Sokol - basket (dívky)
Opět se losovala hlavní cena ze všech zúčastněných závodníků a šastným výhercem mobilního telefonu se stal Filip
Strolený, tímto mu ještě jednou gratulujeme !!!!
Výsledková listina:
1. kat. dívky:
1. Nelinka Bobotová
2. Barborka Mašková
3. Julinka Farrant

1. kat. chlapci:
1. Samuel Fritsch
2. Eddie Lean

2.
1.
2.
3.

kat. dívky:
Eliška Čapková
Nelinka Málková
Maruška Vršinská

2.
1.
2.
3.

kat. chlapci:
Karel Struhár
Daniel Grulich
Martin Hosnedl

3. kat. dívky:
1. Andrea Matějková
2. Nikola Gregušová

3.
1.
2.
3.

kat. chlapci :
Jan Habart
Radek Svoboda
Petr Rešl

4.
1.
2.
3.

4.
1.
2.
3.

kat. chlapci:
Daniel Krbec
Filip Strolený
Josef Nagy

kat. dívky:
Sabina Málková
Sabina Vitnerová
Hana Gašicová

Celé toto sportovně a zábavně založené dopoledne by se nemohlo konat bez účasti sponzorů, kteří pro tento rok byli:
Lesnictví V. Veverka, IDS GASTRO, Biofarma Bezděkov, Ing. V. Hajný, TZB SEVIS, Frape, V. Páník Agros, APSA spol. s.r.o.,
Autoservis Košler
Všem závodníkům, oranizátorům a sponzorům děkujeme, vítězům ještě jednou gratulujeme a těšíme se na další už 11.
ročník DUTLONU, který se bude konat opět za rok.

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 8/ 2011 vyšlo: 30.9.2011
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