TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXI. číslo 9/2011* cena 5,- Kč

Do nástupu zimy chce město v Radyni a Polikně provést
výřez náletových dřevin na návsích. V příštím roce pak
budeme pokračovat v dalších obcích.
Hezký listopad Vám jménem rady města přeje
Váš radní Bc. Robert Hrůza

CO SE DĚJE V TOUŽIMI
Vážení čtenáři,
máme před sebou poslední dva měsíce roku 2011. I přes
nestálé a chladnější počasí se stále něco děje jak
v Toužimi, tak i v přilehlých obcích.
Co se tedy udělalo v Toužimi během posledního měsíce? Za
zmínku určitě stojí odstranění nevzhledných betonových kvádrů na místě bývalé benzinové pumpy naproti domu č.p.
169. Místo nehezkých kvádrů sem byly instalovány kovové
sloupky, které zabraňují parkování na tomto místě a určitě
vypadají mnohem lépe než předchozí instalace.
Během října se také rozběhly opravy hradební zdi v "uličce"
u Domu s pečovatelskou službou. Tato ze se v posledních
letech začala rozpadat, části již dokonce spadly do zahrady
Domu s pečovatelskou službou.
Další velmi viditelná oprava probíhá na kostele Narození
Panny Marie. Zde, jak již bylo v minulém čísle avizováno,
probíhá výměna hrotnice kostela, která bude po dokončení
zářit novotou do širokého okolí.
Méně viditelná, nicméně velmi důležitá událost proběhla v
zajištění svozu separovaného odpadu. Jak jste se mohli již
v předchozích číslech dozvědět, rada města vypověděla
smlouvu se stávající firmou RESUR, Karlovy Vary a vyhlásila
výběrové řízení na zajištění těchto služeb pro další období.
Do tohoto řízení se nakonec přihlásilo 8 firem, jejichž
nabídky byly velmi rozdílné. Výběrová komise, která porovnávala nabídky podle několika zásadních hledisek jako je
cena, četnost odvozu, určení platby EKOKOMu a dalších
zvýhodnění, se nakonec rozhodla pro stávající firmu RESUR,
která v tomto výběrovém řízení nabídla nejlepší podmínky.
Nová smlouva bude platit od listopadu tohoto roku.
Můžeme se tedy těšit na četnější vývoz separovaného
odpadu v předem daných dnech, rozšíření stanoviš nádob
na separovaný odpad a celkově nižší cenu za tyto služby než
v předchozích obdobích. Roční úspora by měla činit
nejméně 140 000,- Kč oproti dosavadnímu stavu.
Koncem měsíce října zahájila najatá firma odstraňování
měděné střechy ze zámku. Tato krytina bude nahrazena
asfaltovou lepenkou. Velice neradi jsme přistoupili k tomuto řešení, kdy musíme funkční a hezkou střechu vyměnit za
lepenku jen kvůli vandalům - bohužel.
V průběhu října byla dokončena instalace autobusových
zastávek v Bezděkově a v Prachometech. Celková cena
včetně projektu byla 270 000,-Kč.
V Branišově budujeme odvodňovací brázdu. Tyto práce
provádí pro město sdružení Český západ ve spolupráci s
TSM Toužim.

oprava kostela

nové autobusové čekárny

odstranění měděné krytiny ze střechy zámku
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Otázky na stránkách města

Z jednání rady města Toužim

Návštěvníci internetových stránek města ví, že na úvodní
stránce najdou otázku pro návštěvníky těchto stránek. Otázka je
jednoduchá a jasně formulovaná tak, aby bylo možné na ní
odpovědět ANO, nebo Ne. Vždy se snažíme zvolit otázku, aby
nám pomohla získat názor spoluobčanů na problém, který se
aktuálně řeší. Jedna z posledních otázek byla: "Uvítali byste
možnost zřízení kinosálu? (v rámci rozšíření aktivit v budově
sokolovny)". Podnětem k této otázce bylo to, že nás kontaktoval zástupce Regionfilmu pan Andrej Reznikov, který hovořil o
možnosti zřízení kina, dokonce 3D kina, v místním sále
Sokolovny. Regionfilm dále nabídl, že kino vybuduje zcela ve své
režii a tři měsíce jej bude provozovat v rámci zkušebního provozu
sám. Po této době se budeme moci rozhodnout, zda kino přejde
do provozování města, nebo bude nadále v provozování firmy,
nebo se pro nezájem obyvatel kino zruší. Je třeba uvést, že pro
ekonomičnost provozu bylo počítáno promítání minimálně 3x
týdně s návštěvností minimálně 150 lidí na představení. V případě provozování městem, by bylo potřeba zařízení odkoupit za
cenu někde kolem 2 miliónů korun. Na část této ceny je teoretická možnost získání dotace. Rada projednala tuto nabídku,
prohlásila že je zajímavá a dala panu Reznikovi podklady, které
požadoval pro projektanty k navržení řešení kina. Zde se ale
objevil problém. Sice řešitelný, ale poměrně složitou cestou.
Bylo by třeba na balkóně vystavět promítací kabinu, která by
prakticky znemožnila balkón používat k jiným účelům. Věděli
jsme že je třeba od někudy promítat, ale prvotní myšlenka byla
na každé promítání promítačku umístnit na potřebné místo a po
promítání ji opět uložit jinam. Druhým, ale větším problémem je
osvětlení na sále. To by bylo třeba zcela odstranit a řešit ho
jiným způsobem, který by nebránil toku světla promítání. Tyto
problémy jsou sice jak jsem psal řešitelné, ale vyžádaly by si
nemalé finanční prostředky, které vynaložit na možná i jenom
zkušební provoz by bylo velice nezodpovědné a neekonomické.
Proto rada města rozhodla o pozastavení tohoto projektu a
odložila jej na pozdější dobu. Snad se k této věci vrátíme a kino
opět v Toužimi bude!
O jiné otázce: " Uvítali by jste zřízení Městské policie"
Na tuto otázku jste odpověděli opět z drtivé většiny ANO, stejně
jako u otázky kina. Vzhledem k tomu, že v našem městě se dějí
věci, které se z pochopitelných důvodů slušným občanům nelíbí
(požívání alkoholu na veřejných místech, devastace majetku,
vymahatelnost vyhlášek, znečištění města domácími mazlíčky,
chování nepřizpůsobivých spoluobčanů,….), zahájili jsme podnikat kroky, které nám pomohou získat informace vedoucí k
založení městské policie. Toto vše bylo shromážděno a projednáno v Radě města a nakonec předloženo dne 25.10. 2011 na
zasedání Zastupitelstva města. Zde se tato otázka otevřela za
přítomnosti zástupců policie ČR. A konečné rozhodnutí zastupitelstva? ANO, městská policie v Toužimi bude. V letošním roce
to již nestihneme, ale pokud se nám v krátké době podaří získat
ty správné lidi na místa místních strážníků, již v příštím roce
můžeme potkávat v našich ulicích dva strážníky, kteří jistě přispějí i k obnovení pocitu bezpečí v našem městě.
Roman Straka, místostarosta

Rada města Toužim na schůzi dne 10. 10. 2011 projednala
mimo jiné tyto záležitosti:
Projednala informaci ředitele TSM Toužim, že kontejner na
velkoobjemový odpad přistavovaný o víkendech před sběrný
dvůr TSM je zneužíván k odkládání odpadu všeho druhu, včetně nebezpečného, a je využíván i občany okolních obcí.
Následné třídění uloženého odpadu je velmi náročné a představuje pro pracovníky TSM značné zatížení. Z těchto důvodů
rada jednohlasně schválila ukončení víkendového přistavování kontejneru.
Projednala nabídky veřejné zakázky malého rozsahu
"Separovaný sběr odpadu v Toužimi a přilehlých obcích".
Komise pro otevírání obálek předem otevřela všech osm
obálek s nabídkami, provedla kontrolu všech náležitostí a
vyžádaných dokladů. Komise konstatovala, že všichni
uchazeči splnili podmínky zadání a postoupili do vlastního
hodnocení nabídek, které provedli členové rady. Nabídky byly
hodnoceny v pořadí dle času podání. Po zhodnocení všech
nabídek dle ceny za tuto službu, četnosti vývozu, ale i dle
nabídnutých dalších podmínek, rada jednohlasně schválila
vítězen tohoto výběrového řízení společnost RESUR spol. s r.
o. Karlovy Vary, která měla po komplexním zhodnocení
nejvýhodnější nabídku.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zastupitelstvo města Toužim zasedalo dne 25. 10. 2011 a
dvěma body programu bylo vyhodnocení výběrového řízení na
funkci odborného lesního hospodáře (OLH) a projednání
návrhu na zřízení městské policie.
Do výběrového řízení na funkci OLH se přihlásilo 7 uchazečů.
Na zasedání zastupitelstva každý uchazeč představil svoji
osobu a předložil svojí představu o činnosti OLH a činnosti při
správě lesního majetku města. Po vyslechnutí všech
uchazečů zastupitelstvo po diskuzi schválilo do funkce OLH p.
Ing. Daniela Smysla ze Žlutic.
Druhým bodem bylo projednání návrhu na zřízení
městské policie. Tento návrh byl prvotně podpořen v diskuzi
na internetových stránkách města a při dalším projednávání
získával stále více zastánců. Na zasedání zastupitelstva byli
přítomni zástupci OO Policie ČR v Toužimi a tito rovněž podpořili tento návrh. Zastupitelstvo schválilo zahájit přípravu na
zřízení městské policie v Toužimi v roce 2012 v počtu dvou
strážníků a na příští zasedání zastupitelstva připravit obecně
závaznou vyhlášku o zřízení městské policie.

Šimonovský
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POZVÁNKA

INFORMACE MATRIČNÍHO ÚŘADU
TOUŽIM

Den veteránů v Radyni

Zavedení elektronických občanských
průkazů

11. listopad je od roku 1919 spjat se Dnem veteránů, kdy si
připomínáme oběti světových válek. Na sv. Martina 1918 se
v železničním vagónu ve francouzském Compiégne na řece
Marně sešli v 11 hodin zástupci států Dohody v čele s
maršálem Fochem a Německa, aby v 11.01 hodin podepsali
příměří a tím ukončili I. světovou válku.
Již tradičně si Den veteránů připomeneme na Toužimsku, a to
konkrétně v Radyni, kde se dochoval památník obyvatel
Radyně, kteří zahynuli v I. světové válce, odhalený
13.6.1926.

V důsledku nabytí účinnosti některých ustanovení zákona č.
227/2009 Sb., a zákona
č. 424/2010 Sb., kterými se mění zákon č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, se začnou vydávat nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a občanské průkazy
se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým
čipem (dále jen e-OP)
ode dne 01.01.2012.

K protiválečnému setkání se sejdeme v 15.30 hod., kdy
položením květin uctíme oběti světových válečných konfliktů.
Do Radyně lze dojet z Toužimi, náměstí, linkovým autobusem
v 15.05 hod.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně Vás zvou občané Radyně, Pod střechou, o. s., a
město Toužim.

Žádosti o vydání e-OP budou nabírat pouze úřady obcí s
rozšířenou působností (v rámci Karlovarského kraje jde o
Magistrát města Karlovy Vary), a to na stávajících pracovištích
cestovních dokladů.
Matriční úřad Toužim bude nabírat žádosti o vydání stávajícího typu OP pouze
do 30.11.2011.
Od 01.12.2011 do 14.12.2011 bude žádosti o stávající typ
OP nabírat Magistrát města Karlovy Vary.
Informace k omezení provozu a technologické odstávce pracoviště cestovních dokladů na Magistrátu města Karlovy Vary:
Z důvodu implementace nového systému e-OP do systému
cestovních dokladů s biometrickými prvky (CDBP), dojde k
technologické odstávce systému CDBP.

Nejpozději dne 19.12.2011 bude možno podat žádost o
cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s biometrickými
prvky (dále jen e-pas).

...

28. říjen 2011 v Protivci

Provoz agendy e-pasů a nově agendy e-OP bude obnoven v
pondělí 02.01.2012.

28. října se v Protivci u Žlutic sešli zástupci obcí a občanů
regionu, aby společně oslavili státní svátek a položením kytic
u zdejšího pomníku zakladatele moderního československého
státu a prvního československého prezidenta T. G. Masaryka
uctili jeho odkaz.
Aktu se zúčastnili zástupci měst Žlutice, Chyše a Toužimi,
občanského sdružení Pod střechou a Protivecké kříže, dále
také jeden z obnovitelů zdejšího pomníku p. František Švarc a
další občané regionu. Slavnost doprovodil na harmoniku pan
Jiří Blábolil a pro účastníky bylo připraveno i občerstvení.
- red-

V době odstávky systému CDBP nebude možno ani předat
vyhotovený e-pas. Po dobu odstávky systému CDBP bude pracoviště cestovních dokladů přijímat žádosti na vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů s platností 6
měsíců (tzv. BLESK) a tyto hotové pasy vydávat.

Blanka Čevelová - matrikářka MěÚ Toužim
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PRANOSTIKY NAŠICH PŘEDKŮ

. . .

Listopad

Počítač mým pomocníkem, ne
překážkou

w Okolo všech svatých /1.11./ bývá ještě malé léto po několik dní.
w Na prvé listopadové dny připadá poslední slunečné loučení
léta.
w Je-li o Všech svatých teplo, bude na Martina zima.
w Když v listopadu houby rostou, připlatí obilí.
w Prší-li na den Dušiček /2.11./, říká se, že duše zemřelých
oplakávají své hříchy.
w Svatý Teodor /9.11./ - mrazy lezou z hor.
w Na svatého Martina, kouřívá se z komína.
w Je-li zamračeno na sv. Martina /11.11./, bude zima levná,
je-li jasno bude zima tuhá.
w Přijíždí-li svatý Martin na bílém koni /padá-li sníh/, bude
zima prostřední, s oblevami; přijede-li na šedivém koni /je-li
mlha/, to bude zima střídavá; přijede-li na žlutém koni /je-li
sucho/, přijde zima tuhá; přijede-li na hnědém koni /je-li
teplo/, bude zima ve své síle mírná.
w Martinův led bude vodou hned.
w Svatomartinská husa prý nejlepší.
w Zůstane-li až do Martina listí na stromech, čekají dlouhou
a tuhou zimu.
w Listopad - cesty nemá rád.
w Kvetou-li v listopadu stromy, tak ještě v dubnu budou okna
zakvétat.
w Svatá Kateřina /25.11./ má pěkné jméno, ale chladné
věno.
w Svatá Kateřina věší housle do komína.
w V létě déš paří, na podzim cesty maří.

Infocentrum Toužim nabízí občanům možnost konzultace
nebo úplné výuky základní obsluhy PC.
Jedná se o radu, asistenci či výuku v oblasti základních programů Microsoft Office - Word, Excel, Outlook a Internet
Explorer. Zájemci se mohou telefonicky domluvit na termínu a
případném požadavku na tel. čísle 353 226 431, v provozní
dny Infocentra - út, čt, pá nebo so od 9:00 do 18:00 hod., případně kterýkoliv den u pana Prchala na mobilním čísle
721 632 456. Tato služba je bezplatná a poradenství a asistence je určena v dopoledních hodinách především seniorům.

Pracovní sobota v Dobré Vodě
Obyvatelé a chalupáři z Dobré Vody u Toužimi se v sobotu 8.
října sejdou na čtvrté a pro letošek poslední veřejné brigádě.
Od 9.30 do 16 hodin budou společně pracovat na tom, aby
se jejich obec stala příjemnějším místem k životu i návštěvě.
Celkem čtyři brigády naplánovali místní společně s občanským sdružením Český západ, které v obci a v dalších sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku působí. V
letošním roce dobrovodští odpracovali přes 1000 hodin postavili velký sušák na prádlo, nové pískoviště a kolotoč pro
děti, přístřešek nad lesní studánku, pečovali nejen o zeleň a
pořádek v obci, ale i o naučnou stezku o ptácích, kterou vybudovali v minulých letech. Čeká je ještě výroba stojanu na kola
a informační cedule o historii obce, ve zvelebování obce chtějí
pokračovat i do budoucna.
I na poslední brigádě se najde práce pro všechny, kteří se
chtějí zapojit - pro dospělé, mládež i děti. Po brigádě čeká na
všechny společné posezení u ohně a opékání buřtů. "Práci na
proměně Dobré Vody jsme začali organizovat koncem roku
2008. Nejdříve jsme s lidmi vybrali tři místa, která potřebovala nejvíce péče. Společně jsme naplánovali, jak by měla do
budoucna vypadat a poté jsme začali naše plány uskutečňovat. Za tři roky se už povedlo mnohé a Dobrá Voda postupně
rozkvétá," popisuje historii veřejných brigád Soňa Vašíčková,
výkonná ředitelka Českého západu. V Dobré Vodě žije asi
stovka obyvatel, velkou část tvoří asi devadesátičlenná
převážně romská komunita žijící v panelovém domě. Kromě ní
žije v obci dalších 15 obyvatel, zbytek domů patří chalupářům.
"Díky společným brigádám se nám daří zapojovat romské i
neromské obyvatele obce do veřejného života a zkrášlovat
naši obec. Cítíme, že místní více dbají na pořádek a jsou
ochotni sami pracovat na zlepšování místa, kde žijí," uzavírá
Soňa Vašíčková.
Více informací:
Mgr. Eva Haunerová - tisková mluvčí, Český západ o.s.
tel.: 602 663 513, 603 772 309, e-mail: eva.haunerova(zavináč)cesky-zapad.cz

Jaroslav Hráský

PŘEDNÁŠKA
Vážení spoluobčané,
obracím se na vás s nabídkou přednášky na téma: BIBLE.
V současné době, době viditelných nedostatků ve vztazích
mezi lidmi a určitého zmatku je dobré hledat pokoj a zastavit
se. Nabízím vám přednášku o obsahu této Knihy knih, která
je sborníkem několika desítek knih. Jaký je její význam pro
člověka dnešní doby. Říká nám něco do našich neklidných
dnů? Může nás inspirovat pro náš život?
Přednáška se bude konat:
dne 26.11.2011 od 16.00 hod. v přednáškové místnosti
č.p. 35 na náměstí v Toužimi v objektu bývalé radnice.
Přednáška je připravena na čas jedné hodiny. Po přednášce
je možno vznést dotazy a diskutovat.
V. Günzel
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní umělecká škola v Toužimi zahájila školní rok
2011/2012 s počtem 144 žáků, z čehož 5 žáků je ve studiu
pro dospělé.
Personální obsazení:
Jiří Ullmann - ředitel
vyučuje hře na housle, hře na elektronické klávesové
nástroje, elektronickému zpracování hudby a zvukové tvorbě

Kurz pro získání
základního vzdělání
Základní školy Toužim (Základní škola Toužim, okres Karlovy
Vary a Základní škola praktická a MŠ Toužim) připravují
otevření kurzu pro získání základního vzdělávání (§ 54 a 55
zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání). Ukončení základního
vzdělání je předpokladem pro uznání dalšího vzdělávání, pro
možnost absolvování rekvalifikačních kurzů apod.
Kurz bude otevřen při dostatečném počtu zájemců. Zájemci
se mohou předběžně hlásit v kanceláři ředitelky Základní
školy Toužim, okres Karlovy Vary, Plzeňská 395, 364 01
Toužim, tel.: 353 312 363. S otevřením kurzu se počítá od
února 2012.
Zapsala: Mgr. Zdeňka Zemanová

Jaroslav Dlouhý - učitel
vyučuje předškolní hudební výchově, hře na zobcovou flétnu,
trubku, elektronické klávesové nástroje, bicí nástroje, je
statutárním zástupcem ředitele školy
Karel Musil - učitel
vyučuje hře na zobcovou flétnu, příčnou flétnu,
nástroje žesové, basovou kytaru, orchestrální hře

dechové

Jan Kovářík - učitel
vyučuje hře na zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, elektronické klávesové nástroje a hudební nauce
Zlatuše Boová Kaločaiová - učitelka
vyučuje hře na klavír, pěvecké hlasové výchově, předškolní
hudební výchově, sborovému zpěvu

MEMENTO - R. JOHN
V průběhu měsíce října t. r. jsme uspořádali pro žáky 5. - 9.
tříd divadelní dramatizaci románu Memento, jehož autorem je
Radek John. Tento pořad je určen pro žáky jako program v
rámci primární prevence.
Memento je román o narkomanech, posluchač se dostává do
středu dění, do života těch, kteří propadli droze, pro něž se
stává fetování hlavním či spíše jediným smyslem života.
Hlavní hrdina Michal Otava pochází z normální rodiny a v 15
letech se nechává partou stáhnout k užívání drog. Román
zachycuje 10 let jeho života s drogou a líčí velmi sugestivně
všechna stádia působení drogy na lidský organismus a to, k
čemu může droga člověka dovést. Líčí cestu, ze které není
návratu.
Memento by mělo být varováním pro všechny ty, kteří s drogou začínají experimentovat nebo již začali s její konzumací.
Tento pořad uvedla umělecká agentura RAJCHA pod vedením
Mgr. V. Chadimy a O. Rajmana. Pořad se setkává s velmi
kladným hodnocením jak u žáků a studentů, tak u odborných
pedagogických pracovníků. Ke dnešnímu dni bylo odehráno již
750 představení, a tak věříme, že i naše žáky dramatizace
románu oslovila a zaujala.
ZŠ Toužim - J. Váňová

Jiří Česák - učitel
vyučuje hře na kytaru

Do konce kalendářního roku chystáme následující akce:
25. listopadu
Vystoupení Dechového orchestru na zubařském plese
21. prosince
Vánoční koncert pro toužimské školy
21. prosince
Vánoční koncert pro veřejnost
22. prosince
Tradiční koncertování Dechového orchestru po Toužimi
Dále plánujeme koncerty v Mateřské škole Sluníčko, v
Krásném Údolí a další. Tyto akce nebyly do uzávěrky ještě
upřesněny.
Učitelé a žáci Základní umělecké školy v Toužimi Vás srdečně
zvou na výše uvedené koncerty.
ředitel ZUŠ Toužim
Jiří Ullmann
6
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Poznáváme náš region a historické
zajímavosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V závěru měsíce října 2011 navštívili žáci 3. a 6. tříd ZŠ
Toužim bečovský hrad, kde si prohlédli vzácnou historickou
památku Relikviář sv. Maura. Seznámili se s jeho historií a
objevením v podzemí bečovského hradu.Poznatky z návštěvy
hradu využijí žáci v hodinách výuky českého jazyka, vlastivědy,
ale i občanské výchovy. V den naší návštěvy bečovského
hradu nám přálo velmi pěkné počasí, a tak jsme kromě
relikviáře obdivovali i krásu bečovských zahrad,květinové výzoby a krásné parkové úpravy. V našem okolí máme několik
zajímavých turistických míst, které v budoucnu určitě se svými
žáky hodláme také navštívit.Už te se naši svěřenci těší, kam
je příště paní učitelky vytáhnou na další zajímavou poznávačku po krásách naší země.
J. Bublová, M. Bízková, J. Váňová

Volba povolání
Tak jako každý rok, tak i v letošním roce pořádáme pro žáky
9. ročníku projekt Volba povolání.
Cílem projektu je podpora žáků při výběru vhodného směru
středního vzdělání, zvyšování kompetencí, individuální
poznávání osobnostního typu, zájmového zaměření, tendencí
a sklonů se zpětnou vazbou vrstevnických reakcí.
Dále zde probíhá i poradenská činnost pro rodiče vycházejících žáků, kterou poskytuje výchovná poradkyně Mgr. M.
Píbalová a školní psycholog Mgr. J. Škrabánková.
V závěru měsíce září 2011 jsme společně navštívili IPS při ÚP
Karlovy Vary. Zde žáci obdrželi základní informace o uplatnění
na pracovním trhu, vyzkoušeli si svoje testy zájmů a dovedností a vyhledávali si informace o daném učebním nebo studijním oboru, který je nejvíce zaujal. Informační poradenský
servis mohou žáci společně se svými rodiči kdykoliv navštívit
po vzájemné telefonické domluvě.
Druhá část projektu Volba povolání se týká návštěvy výstavní
akce ŠKOLA 2012, která se uskuteční ve dnech 18. - 20. října
2011 v prostorách lázeňského sanatoria Thermal v Karlových
Varech. Tuto akci navštíví žáci společně se třídním učitelem a
výchovnou poradkyní 19. října 2011,ale přesto je vhodné
navštívit prezentaci škol i se svými rodiči. Pro žáky je velmi
těžké v současné době se rozhodovat o tom, co budu studovat, čím chci v životě být, ale jedno je pro ně prioritní- snažit
se o co nejlepší studijní výsledky a podle toho se odvíjí další
kroky v budoucím životě.
J. Váňová, Mgr. M. Píbalová

Začátek šk. roku ve školní družině.
V letošním šk. roce byla otevřena 4 oddělení školní družiny. K
docházce je zapsáno 111 žáků, z toho 37 prvňáčků.
Aby se novým školáčkům v družině líbilo, spolupracujeme
také se šk. psycholožkou J. Škrabánkovou. Ta si pro žáčky
připravila zajímavé povídání a několik seznamovacích her, při
kterých se děti dozvěděly nové věci o svých kamarádech.
Beseda se nám líbila, paní psycholožce děkujeme. V
listopadu přijde opět mezi nás, tentokrát bude besedovat s
žáky 3.- 5. tříd. na téma "Jak se bránit šikaně".
Činnosti v družině probíhají po celý rok formou odpočinkovou,
zájmovou a rekreační. Žáci během roku vytvoří spoustu
výkresů, drobných výrobků, učí se pracovat s přírodním materiálem, poznávají různé výtvarné techniky, sportují v tělocvičně,
na hřišti. Je podzim a s ním nás čeká vyrábění obrázků,
"Podzimníčků" z listí, jeřabin, kaštanů a jiných darů přírody,
krásného počasí využijeme k soutěžím a hrám.
J. Schramková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

V pondělí odpoledne se nad Toužimí
opět prolétli draci.
MŠ Sluníčko a SRPDŠ pořádali dne 24.10.2011 již 4.ročník
drakiády. Teplo zrovna nebylo, ale pošmourné a větrné počasí
k drakiádě tak trochu patří.
Na poli za komínem se vznášeli draci nejrůznějších barev a
tvarů. Vítr foukal jako o závod a tak draci lítali vysoko do
oblak..Jediné štěstí, že po ruce dětem byli i jejich rodiče, jinak
by se nad polem vznášely možná i naše dětičky:)
Některé ratolesti se s drakem museli sice trošku poprat, ale
úsměv na tváři jim rozhodně nechyběl. Zásluhu na tom má
určitě i pan kuchař a paní kuchařky ze školky , kteří pro děti
upekli karásky ( sladké houstičky) a hodné maminky uvařily
teplý čaj na zahřátí. Všichni uvítali opékání voňavých buřtíků a
příjemné posezení u ohýnku k popovídání. Pro piloty krásných
draků nechyběla ani milá odměna a něco dobrého na zoubek
za jejich statečnost a vytrvalost.
Děkujeme všem rodičům, především manželům Pavlovičovým,
rodině Málků, paní Moosové a paní Míše Strakové, všem
sponzorům - ČSOB, České spořitelně, panu Františku Čapkovi
ml. a p. Kalinovi a fi Artifex, panu Františku Čapkovi st. a
spotřebnímu družstvu COOP Toužim, panu Karlovi Štumpovi a
p. Petrovi Ajšmanovi.
"Draku, ty jsi vážně drak?"
"Hudry, hudry, je to tak!"
"A máš zuby dráčí?"
"Mám dva, to mi stačí."
"A co těmi zuby jíš?"
"Princezen mám plnou spíž."
"I ty draku, každý to ví, vždy ty si jenom papírový."
Za kolektiv MŠ Sluníčko L.Dvořáková a V.Hazmuková
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Krajina se věnovala i dalším místům na Tepelsku a Toužimsku.
Vážení čtenáři, těmito několika úvodními řádky vám přibližuji
jen zlomek záslužné činnosti studentů v naší krajině.
Den "D", tedy veřejné obhajoby prací studentů byly
uskutečněny dne 13. 10. 2011 v malém sále Infocentra
Toužim. Po obhajobách prací všech sedmi skupin studentů, byl
promítnut studenty natočený film Skokovská poutní stezka.
Shlédnutí tohoto filmu bylo skvělým zážitkem. Je veliká škoda,
že této hodnotné a zajímavé podvečerní akce se zúčastnilo jen
devět místních občanů, zatímco studentů byla téměř třicítka.
Studenty do Toužimi doprovázel ředitel gymnázia Mgr.
František Tichý. Této podvečerní akce se rovněž zúčastnil místostarosta města pan Roman Straka, který vyzval ředitele gymnázia k další plodné spolupráci a průzkumu Toužimské krajiny
i v příštím roce. K nahlédnutí byly k dispozici katalogy, popisující práce studentů. Pro účastníky byly rovněž připraveny zajímavé brožury "Tepelsko 2011", které byly zaměřeny i na
Toužimsko. Každý, kdo měl o brožuru zájem ji získal zdarma a
mohl si ji odnést domů.
JH

Z OKOLÍ

Objevované Toužimsko
Vážení čtenáři Toužimských novin, možná jste si počátkem
letošního léta povšimli skupinek mladých lidí, mnohdy ještě
dětí, putujících naší krásnou krajinou s poznámkovými bloky v
rukou, do kterých si něco pečlivě zapisovali. Byli to studenti
Soukromého reálného gymnázia Přírodní škola o.p.s. Praha,
kteří na Tepelsku a Toužimsku prováděli studentský průzkum,
pod názvem "Expedice Tepelsko 2011". Někteří ze studentů
se této expedice zúčastnili už v roce 2009. Studenti byli
rozděleni do sedmi skupin podle zaměření, které byly dále děleny podle potřeby na další podskupiny.
Jedna ze skupin byla zaměřena na katalogizaci minerálních pramenů v okolí Mariánských Lázní, tedy jejich nalezením,
zakreslením, odběrem vzorků a jejich rozborem ve spolupráci s
Přírodovědnou fakultou Univerzity Karlovy. Veškerá data, přesné polohy pramenů jsou zpřístupněny v podobě katalogových
listů v aplikaci Google maps. Studenti rovněž navrhli opatření k
záchraně a obnově minerálních pramenů.
Další skupina byla zaměřena na vývoj a současný stav krajiny.
Tato skupina zkoumala Dolnosedelskou rybniční soustavu.
Byla věnována pozornost i okolnímu rostlinstvu. Ve zkoumané
lokalitě byl zjištěn výskyt vzácných chráněných rostlin. Skupina

Podzimní putování do Skoků
V sobotu 1. října se uskutečnilo za krásného slunečního počasí
v pořadí již 4. putování do Skoků v letošním roce. Účastníci
tohoto podzimního putování po naučné stezce, měli možnost si
v Infocentru Toužim vyzvednout poutnický pas a mapku poutní
stezky. Této možnosti využila jen jedna účastnice putování do
Skoků, která také obdržela ve Skocích Certifikát o absolvování
poutní stezky z Toužimi do Skoků. Na poutní stezce však nebyla sama. Nejdelší trasu cca 20 km absolvovala poutnice ze
Štědré, která putovala se dvěma pejsky. Do Skoků putoval po
poutní stezce i poutník z Toužimi, který trasu 15 km absolvoval
za 2,5 hodiny.
Poutní mše svaté celebrované P. Ing. Mgr. Vladimírem
Slámečkou Ph.D. se zůčastnilo dalších 14 poutníků, kteří však
poutní stezkou neputovali. Pro poutníky bylo připraveno i malé
občerstvení.
Za krásou okolní krajiny a prohlídkou barokního poutního
kostela Navštívení Panny Marie vyrazilo dalších téměř 30 výletníků.
- RR -
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Další VÝLET ZA HUMNA, tentokrát na zámek do Manětína
se uskutečnil v neděli 23. října. Byli jsme mile překvapeni
nově zpřístupněnými prostorami zámku, stejně jako příjemným přijetím průvodkyň i jejich výkladem.

KULTURA.
pokračování ze str. 2
Čtvrtek 13. října patřil dětem. První výtvarný kurz a hned
poměrně početná skupina dětí, které vyráběly GLYCERINOVÁ
MÝDLA. Domů si tak odnášely různobarevné
rybičky,
hvězdičky, medvídky, srdíčka . . . Něco se dnes naučily a
samy přiložily ruce k dílu. Byly moc šikovné a patří jim veliká
pochvala.

Následná exkurze v biomoštárně ve Stvolnech s ochutnávkou moštu byla pro mnohé také velikým překvapením. A už
někomu chutnal pouze čistý jablečný, případně míchaný s
příchutí zázvoru, limetky, skořice a dalších přírodních
surovin, shodli jsme se na jediném. Všechny mošty jsou
výborné a každému je můžeme vřele doporučit. Podrobnosti
najdete též na stránkách biomoštárny: www.biomostarna.cz

Veřejné obhajoby prací studentů byly uskutečněny dne 13.
října v malém sále Infocentra Toužim. Po obhajobách prací
všech sedmi skupin, byl promítnut samotnými studenty
natočený film - Skokovská poutní stezka. Více informací o
celé akci naleznete v článku OBJEVOVANÉ TOUŽIMSKO.

V pátek 14. září se konal pořad BAROKNÍ LOUTNA. Díky
veliké vstřícnosti manželů Weilguny, kteří opět bezplatně
propůjčili své prostory, se uskutečnil nezapomenutelný koncert umělce Milana Černého. Ten nám přednesl skladby
barokního období na historickou kopii nástroje, který
postavil Jiří Čepelák v Praze roku 2002 podle originálu
Johanna Christiana Hoffmana (Lipsko cca 1730).
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Tímto projevem si připomínáme rovněž letošní 63. výročí
úmrtí velkého československého vlastence Dr. Edvarda
Beneše. Dr. Edvard Beneš, český sociolog, diplomat a politik, prezident ČSR v letech 1935-1938 a 1945-1948, se
narodil 28. 5. 1884 a zemřel 3. září 1948.
Čest jeho památce.

TÉMA: SAMOSTATNÉ
ČESKOSLOVENSKO
93. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY
Zatímco 28. říjen 1918 byl dnem vzniku samostatné
Československé republiky, byl 17. listopad 1989 dnem,
který vedl k zániku /rozdělení/ společného státu Čechů a
Slováků. Před devatenácti lety, přesněji dne 25. prosince
1992 ve 13. hodin a 21 minut přijalo Federální shromáždění
České a Slovenské republiky /ČSFR/ ústavní zákon o zániku
ČSFR, který nabyl účinnosti o půlnoci ze dne 31. prosince
1992 na 1. ledna 1993. Samotné jednání již páté schůze
federálního shromáždění od lednových voleb1992 začalo
18. listopadu 1992, tedy přesně tři roky od 17.
listopadu1989 a mělo jediný cíl; záník společného státu
Čechů a Slováků. Je pravdou, že k rozdělení státu došlo
ústavním způsobem, ale je rovněž pravdou, že tímto aktem
došlo k pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta ČSR
Tomáše Garrigue Masaryka. Falešní hráči na naší politické
scéně se sice hrdě hlásí k odkazu T. G. Masaryka, ale jejich
skutky vypovídají o něčem úplně jiném. Malý a ekonomicky
slabý stát se dá lépe ovládat zvenčí, a lze mu vnucovat podmínky pro něj nevýhodné. To byl patrně hlavní důvod k podpoře našeho rozdělení zvenčí.
Snahy o rozdělení státu v budoucnu předvídal již prezident
ČSR Dr. Edvard Beneš ve svém projevu k národu. Slova
vyřčena v tomto projevu jsou aktuální i dnes, proto jej
uvádím v plném znění. Nebylo by ani slušné vypustit některou z pasáží.
Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal významné dokumenty pro naši Československou republiku,
dekrety presidenta ČSR. Tyto dokumenty nám dávají naději,
že se už nikdy nebudou opakovat tragické události let 19381939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa,
zejména z druhé světové války, zanechávám vám odkaz, ve
kterém vásvaruji před možnými pozdějšími požadavky na
znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli
po právu z naší republiky odsunuti.
Může se stát, že mé dekrety z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války budou postupem času revanšisty
prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou tzv. ,,čeští vlastenci", kteří se budou
Němcům za jejich odsun omlouvat. Nenechte se oklamat a
návratu sudetských Němců nedopuste! Hitlerové odcházejí,
avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává.
Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat o
odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání
odkazu našeho prvního presidenta ČSR T. G. Masaryka a
jeho spoluzakladatele M.R. Štefánika. Vedlo by to k zániku
obou našich národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly
i potrestání vlastizrádců a mají trvalou platnost.
Projev prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše.

Jak je již tradicí, oslavili jsme 93. výročí vzniku samostatné
Československé republiky v Protivci u pomníku Tomáše
Garrigue Masaryka - prezidenta osvoboditele. Setkání
u příležitosti státního svátku 28. října probíhá v Protivci bez
zbytečných oficialit položením květin k pomníku prvního prezidenta ČSR T.G. Masaryka. Po tomto aktu následovalo přátelské posezení spojené s občerstvením a poslechem harmoniky pana Jiřího Blábolika. Organizátory této vzpomínkové
akce je pan František Švarc ze Žlutic a pan Jiří Schierl.
A jaké byly osudy tohoto pomníku? Pomník dříve stával před
místní hospodou. Nepřátelé demokracie a T.G.Masaryka
pomník povalili a pohřbili na dlouhá léta pod vrstvou zeminy
na protější louce. Po objevení byl pomník vyzvednut a
postaven s velkou slávou na současné místo. Na pamětní
desce je dnes již téměř nečitelný nápis v tomto znění:
,,Dál a výš a stále vpřed, a my zas k paži paž, věrni až do
smrti zůstaneme vlasti stráž." 1945
JH

CESTOVNÍ RUCH

Ceny KUDY Z NUDY
Agentura CzechTourism koncem října vyhlásila výsledky
třetího ročníku soutěže Ceny Kudy z nudy 2011. Rádi
bychom Vám poděkovali za hlasování v letošním ročníku
soutěže. Naše aktivita: Cesta z města aneb aktivní dovolená
se díky Vám umístila v první desítce za region Západočeské
lázně.
Celkové pořadí aktivit v regionu Západočeské lázně:
1. Zřícenina hradu Andělská Hora
2. Zámek Kynžvart
3. Alžbětiny lázně v Karlových Varech
4. Léčebné lázně Jáchymov
5. Cesta z města aneb aktivní dovolená
6. Ochutnávky Becherovky přímo v muzeu
7. Chebský hrad
8. Středisko zimních sportů Boží Dar
9. Česko-bavorský geopark Egeria
10. První hřiště na kroket v Březové
www.kudyznudy.cz

www.cestazmesta.cz
-red-
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čističky osiva, balanční váhy aj. Ale také dobytčí sůl, surový
cukr, osivo, hnojiva aj. byly získávány spolkovou cestou, stejně jako obrazy císaře Josefa II. a Hanse Kudlicha jako ozdoby na stěny selských stavení.
Svaz Němců v Čechách, založený v roce 1894, byl
zastoupen do roku 1932 v Bečově, Teplé, Toužimi a Otročíně.
Následovaly místní skupiny v Útvině. Místní skupiny patřily ke
spolkovým okresům Mariánské Lázně (Otročín a Teplá) a
Karlovy Vary, dokud nedošlo v roce 1934 k založení a reorganizaci spolkového okresu Teplá. Naproti tomu byly už ve
dvacátých letech v obou soudních okresech založeny okresní
svazy Německého kulturního svazu (bývalý Školský svaz) a
myšlenka podpory školství tak byla zanesena do každé obce.
Po dlouhou dobu byl bečovský Okresní svaz Německého kulturního svazu vedoucím okresem tohoto společenství, které
fungovalo na celém území československého státu, bez
něhož by mnoho sudetoněmeckých, ale ještě více karpatoněmeckých dětí zůstalo bez vzdělání. Skutečnost, která by
neměla být tak lehce zapomenuta.
Idea tělocvičných spolků zůstala omezena na Bečov,
Teplou a Toužim.
Na počátku dvacátých let si k nám našlo cestu i po
první světové válce založené Hnutí zemské mládeže. Prvními
veliteli mládeže pro okresy Teplá a Bečov byli Wendelin Lucha
(Beranovka) a Rudolf Guha (Tisová). Zvláštním dílem se o výstavbu této organizace, která však v severních obcích kraje
nemohla zapustit kořeny, zasloužil Josef Türmer, narozený v
Bezděkově a pochovaný 24. května 1958 v Pasově na Dunaji.
Byl členem Krajského svazu, ke kterému patřilo dvanáct soudních okresů, a organizátorem Svazu zemědělců a jeho dlouholetým ředitelem. Ale zasloužil se také například o založení
Družstva centrální mlékárny v Karlových Varech; Türmer byl
také ředitelem Spolku pro obecné blaho "Union", jehož
časopis "Blahobyt" také odpovědně vedl.

Z HISTORIE

Družnost a spolkový život v regionu
na přelomu 19. a 20. století
Společenský život se odvíjel v tradičních kolejích. Byla to
většinou záležitost místních jinochů nebo cechovních spolků.
Spolková organizovanost k tomu potřeba nebyla. Co se týče
spolkového života máme k dispozice jen podklady z roku
1892 od Franze Grumbacha
o soudním okrese Bečov.
Na špici spolkového života u nás stáli zpěváci, nebo v
Bečově byly už v roce 1861 a v Nové Vsi v roce 1862 založeny pěvecké spolky, následované v roce 1889 v Krásném Údolí
a v Toužimi. Zde existoval v roce 1886 také jeden hudební
spolek. Brzy začaly vznikat také spolky veteránů a sice v
Bečově (1872), Nové Vsi (1875), a Toužimi. V roce 1892
existovalo v soudním okrese Bečov 17 spolků hasičských a v
několika místech hasební mužstva. Bečovský Hasičský
spolek byl založen v roce 1869, novoveský v roce 1871. V
Toužimi existoval od roku 1892 Toužimsko-krásnoúdolský
hasičský župní svaz. Velitelem byl Adrian Heidl (Krásné Údolí).
V Toužimi byl tehdy Tělocvičný a hasičský spolek, který vedl
Johann Tischer. Bečovský Tělocvičný spolek byl založen v roce
1886, Spolek stenografů v roce 1884. Pozoruhodné je, že už
v roce 1869, tedy ve stejném roce, kdy vstoupil v platnost
známý rakouský školský zákon, byl v bečovském okrese
založen Spolek učitelů. Předsedou byl javorenský ředitel Josef
Kunz, otec kapelníka Louise Kunze (blíže strana 207 a 215 217). Poměrně brzy začaly vznikat spolky v oblasti zahradnictví, ochrany polí a spolky okrašlovací. Takovéto spolky
vznikly v Bečově (1871), Chodově (1880) a Toužimi. - Z
vysloveně hospodářských spolků jsou zaznamenány: Vkladový
a zálohový spolek v Českém Chloumku, který měl už v roce
1892 obrat okolo 10 000 zlatých, Zemědělský spolek v Nové
Vsi, Spolek pro pojištění dobytka, Okresní zemědělská záložna a Vkladový a zálohový spolek v Bečově, Vkladová a zálohová kasa v Toužimi (později Vkladový a zálohový spolek),
oddíl Centrálního spolku chovatelů včel v Toužimi a v roce
1889 založený Zemědělský spolek v Útvině, který v roce 1892
čítal 140 členů.
Konečně působil v Bečově také Spolek pro stavbu kostelní
věže (založen 1885) stejně jako místní skupina Německého
školského spolku (založena 1881) a v Toužimi také jedna
skupina Německého školského spolku, Izraelitský spolek pro
podporu a pohřbívání a Spolek na podporu studentů. Poslední
dva jmenované byly svobodné spolky, tzn. bez jakýchkoli úředních stanov.
Na útvinské radnici připomíná pamětní deska osvoboditele
sedláků Hanse Kudlicha (1848) a založení Zemědělského
spolku. Také zde existovala, jako v mnoha obcích kraje,
Pokladna Raiffeisen, která byla považována za obzvláště
bezpečnou. Zemědělské spolky (Selské spolky) obstarávaly
především technické stroje pro veřejnou potřebu - secí stroje,

Zdroj: Das Tepler Land (1967)
Překlad: Jaromír Mrhal, 2006
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PROJEKTY STUDENTŮ PŘÍRODNÍ ŠKOLY 2011

Ochutnávka z práce studentů ...
Cesta zpátky…
To byla naše letošní cesta do kraje spravovaného v časech bývalých povětšinou tepelským klášterem. Do kraje jsme se totiž
vrátili po dvou letech a za všechny snad mohu říci, že jsme se na Expedici na Tepelsku s našimi dětmi opravdu těšili. O to víc,
že jsme měli na co navazovat – v minulých letech se nám podařilo spolupracovat s občanským sdružením v Dobré Vodě a s
místními dětmi tam vytvořit několik animovaných filmů, znovuobjevit několik zapomenutých minerálních pramenů nebo se
úspěšně podílet na rozšíření expozice relikviáře sv. Maura na bečovském zámku. Premonstráti v Klášteře Teplá nás opět přijali
jako členy své rodiny, a tak jsme se v sedmi skupinách složených ze studentů z různých ročníků mohli opět směle pustit do
pátrání, měření, filmování i kreslení, abychom sami pro sebe i pro Vás odhalili něco ze zapomenutých kapitol místní historie i
současnosti a snad i trochu pomohli v dobrém díle.
Bylo povzbudivé sledovat, jak se rok od roku Váš krásný kraj rozvíjí, že je zde je stále více lidí, kteří poznávají, že krása přírody
i starých památek, dobré sousedské vztahy nebo výchova dětí jsou hodnoty mnohem důležitější než byznys nebo politická moc.
Nacházeli jsme nové kolegy a přátele, díky nimž se nám podařilo pokročit v našich výzkumech o kousek dál a občas přiložit
svou ruku k dílu – a už s trapisty v lese, s romskými dětmi v Dobré Vodě nebo při výukových programech ve školách. Moc děkujeme všem, kteří nám na našich cestách pomohli, a těšíme se na další setkání.
A co všechno jsme vlastně zjistili a vytvořili? To už si můţete přečíst ve článcích našich studentů. Tak a se Vám líbí.
Mgr. František Tichý
ředitel Soukromého reálného gymnázia Přírodní škola, o.p.s.
Aleje a křížky 2011
Aleje a drobné sakrální stavby na Tepelsku
Naše skupina s názvem Aleje a křížky 2011 je spojením dvou skupin, které na expedici 2010 pracovaly nezávisle na sobě.
Vypravili jsme se tedy pátrat po drobných sakrálních stavbách a po alejích vedoucích podél cest a silnic v blízkosti tří významných sakrálních staveb, jimiž byly: Klášter Teplá, kostel Sv. Jiří ve městě Teplá a klášter Nový Dvůr za vesnicí Dobrá voda. Chtěli
jsme dosáhnout toho, aby se lidé měli možnost dozvědět o zde postavených křížích, lucernách a sochách, které jsou te většinou bohužel ve špatném stavu. Zároveň jsme chtěli zmapovat současný stav alejí rostoucích na tomto území.
Prvním krokem naší práce bylo vytipovat si aleje a sakrální stavby, jak na starších vojenských mapách, tak na současných
satelitních snímcích a vytvořit si mapu vlastní obsahující všechna místa, která chceme v rámci výzkumu navštívit. V terénu jsme
potom chodili podle této mapy a pomocí speciálních tabulek jsme zaznamenávali naměřené údaje. U každé drobné sakrální
památky jsme vytvořili stručný popis, udělali jednoduchý nákres a fotografie. U alejí jsme pomocí GPS zaznamenali zeměpisné
souřadnice začátku a konce aleje, pořídili ilustrační fotografie a napsali jednoduchý text. Současně jsme u stromů, které byly
součástí aleje, hodnotili zdravotní stav, věkové stadium a sadovnickou hodnotu. Sadovnická hodnota shrnuje zdravotní stav,
věkové stadium a estetickou hodnotu daného stromu. Uvedené údaje jsme posléze zpracovali do podoby přehledných grafů.
Posledním krokem v naší práci bylo zaznačit drobné sakrální stavby na server www.googlemaps.com a nahrát k nim texty, fotky
a jejich nákresy. Kromě toho jsme materiály týkající se sakrálních památek poskytli Klášteru Teplá, aby o nich bratři Premonstráti měli lepší přehled a případně je mohli v budoucnu nechat restaurovat.
Nakonec se nám překvapivě nejen povedlo splnit všechny cíle, které jsme si stanovili, ale také si užít spoustu zábavy. Přestože
bylo skloubení a zvládnutí práce dvou plnohodnotných skupin opravdu vytěžujícím a časově náročným úkolem, doufáme, že naše
práce přispěje k obohacení nádherné kulturní krajiny, kterou Tepelsko bezesporu je. Tímto se loučím a doufám, že jsem ve vás
alespoň trochu vzbudil zájem o naši práci.
Na závěr…
Letošní expedice je zdárně za námi a my doufáme, že jsme Vám touto cestou naše práce alespoň trochu přiblížili. Možná Vás
i zaujaly nebo alespoň pobavily příhody našich studentů. Rádi se pokaždé vracíme do tohoto pozoruhodného kraje plného
překrásných luk, objevujeme nová tajemná zákoutí a přicházíme na místa, která již třeba známe z předešlých let. Děkujeme
především těm, s nimiž jsme mohli strávit tak krásný čas plný letní pohody, ale i pracovního vytížení, zejména musíme zmínit
naše učitele, kteří s námi sdíleli všechna naše společná dobrodružství.
Přírodní škola
Podrobnější informace na www.prirodniskola.czweb.org www.prirodniskola.cz
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Prodám řadovou
garáž na sídlišti
Hájenka.
Cena: 80 000,-- Kč
Tel. 353 392 421

15

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXI. číslo 9/2011

SPORT

TJ Sokol Toužim - oddíl basketbalu
V sezoně 2011 - 2012 má oddíl v soutěžích družstvo minižaček, starších žaček, žen a znovu se vytvořivší družstvo mužů.
Družstvo žen hraje oblastní přebor, družstvo mužů a družstvo minižaček hrají krajský přebor a starších žačky hrají žákovskou ligu.
Družstvo minižaček bude svoji soutěž hrát formou turnajů, naše děvčata jsou začátečnice.
Družstvo žen hraje jako v minulé sezoně oblastní přebor /kraj Karlovarský a Plzeňský/ a tvoří ho hráčky, které většinou
pracují mimo Toužim a dojíždí na treninky /1x týdně/ a na zápasy. Treninky zajišují Ivana Mikulová, Romana Sambergerová
a Alexander Žák.
Družstvo mužů se znovu ustavilo a tvoří ho většinou bývalí hráči, kteří i do Toužimi dojíždějí. Treninky vede ing. Miloš Trnka,
který dojíždí z Karlových Varů.
Družstvo starších žaček v letošní sezoně hraje žákovskou ligu, do které si vybojovalo postup. Utkání jsou v rámci ČR a tak
děvčata k utkáním musí jezdit poměrně daleko. Soutěž již začala a naše družstvo si vede velmi úspěšně, zatím 5zápasů
vyhrálo a jen 1zápas prohrálo. Do družstva hostují děvčata i z jiných oddílů, protože tolik děvčat pro tuto soutěž v Toužimi
není. Trenérem družstva je Petr Gašica a pomáhá p. Hana Fialová.
Ostatní družstva také svoji soutěž začala i když ne tak úspěšně, ale přesto jsme rádi, že se basketbal i v ostatních kategoriích znovu rozjíždí.
Děkujeme touto cestou všem, kteří v rámci oddílu pracují.

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 9/ 2011 vyšlo: 3.11.2011

16

