TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 1/2012 * cena 5,- Kč

CO SE DĚJE V TOUŽIMI
Vážení občané,
první měsíc nového roku máme již za sebou, a proto je, myslím,
ten správný okamžik, informovat Vás o zásadních investičních
akcích, které se město chystá v tomto roce realizovat.
Nejprve několik čísel z rozpočtu města. Sestavování rozpočtu na
tento rok bylo velmi zdlouhavé a problematické. V roce 2011
byly celkové rozpočtové příjmy 59.615.000,-Kč, ale tento rok by
měly být jen 44.184.000,-Kč. Od této sumy je třeba ještě
odečíst cca 35.000.000,-Kč na provoz města jako takového
(školy, školky, ZUŠ, TSM, bytové hospodářství, teplárenství,
MěÚ, atd.) a právě zbylá část peněz je určena na investiční
akce. Z těchto čísel vyplývá, že našemu městu se nevyhnuly
výrazné škrty na výdajové straně rozpočtu. I přes rapidní snížení
příjmů chce město v tomto roce proinvestovat okolo
10.000.000,- Kč. Zde je tedy slibovaný soupis nejzásadnějších
investic. V prvé řadě musím zmínit dostavbu domu s pečovatelskou službou ve Školní ulici, která nás bude stát ještě
5.500.000,-Kč. Dále chystáme výstavbu dětského hřiště na
Hájence, zateplení budovy městského úřadu, výstavbu altánu
u nového domu DPS, nový chodník v Plzeňské ulici u základní
školy a Prachometech, nutnou opravu hradební zdi ve Vodní
ulici. Odkoupení a opravu areálu bývalé "prefy-truhlárny" v
uličce, kde vznikne centrum sociálních služeb a také třeba
opravu interiéru kapličky v Třebouni. V neposlední řadě by měla
pokračovat oprava Panského pivovaru toužimského zámku, na
jehož rekonstrukci bylo od roku 2004 vynaloženo již
14.929.000,- Kč. Myslím, že i přes snížení příjmu rozpočtu o
15.431.000,- oproti minulému roku, je množství připravovaných
investičních akcí pozitivní zprávou.
V další části tohoto článku určitě neuškodí několik statistických
informací o našem městě a přidružených obcích, neboli městských částích.
Město Toužim je rozděleno na 16 městských částí. Největší z
nich je město samotné, ve kterém žije 3000 obyvatel, a které
leží v nadmořské výšce 614 m. Ve zbylých 15-ti částech žije přibližně 800 obyvatel. Dohromady má tedy naše město přes
3800 obyvatel. Zde přináším přehled všech dalších částí včetně nadmořské výšky a přihlášených stálých obyvatel k roku
2010. Bezděkov (690 m.n.m.) 48 obyvatel, Branišov (616
Políkno

m.n.m.) 7 obyvatel, Dobrá Voda (680 m.n.m.) 107 obyvatel,
Dřevohryzy (660 m.n.m.) 0 obyvatel, Kojšovice (629 m.n.m.) 58
obyvatel, Komárov (596 m.n.m.) 63 obyvatel, Kosmová (633
m.n.m.) 219 obyvatel, Lachovice (607 m.n.m.) 0 obyvatel,
Luhov (647 m.n.m.) 10 obyvatel, Nežichov (652 m.n.m.) 33
obyvatel, Políkno (638 m.n.m.) 35 obyvatel, Prachomety (687
m.n.m.) 64 obyvatel, Radyně (610 m.n.m.) 42 obyvatel, Smilov
(616 m.n.m.) 16 obyvatel a Třebouň (691 m.n.m.) 100 obyvatel.
Přeji všem úspěšný měsíc únor a stejně mírný charakter zbytku
zimy jako doposud.
Váš radníBc. Robert Hrůza
Kosmová

AKTUÁLNĚ
Vážení spoluobčané,
již první den letošního roku vzbudil v mnohých z nás oprávněnou pozornost při pohledu na poničené stromky (jírovec červený), které byly součástí regenerace sídliště v Toužimi,
uskutečněné v roce 2006. Město Toužim přitom za výsadbu
zaplatilo několik desítek tisíc korun ve snaze vedoucí k zásadnímu zlepšení životního prostředí. Proto ani vandalismus
o Silvestrovské noci nebudeme tolerovat, dne 2.1.2012 bylo
podáno na Policii ČR trestní oznámení, vyčíslila se škoda
MěÚ Toužim-Michalová
10 600,- Kč a viník bude potrestán.
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NOVOROČNÍ OHLÉDNUTÍ
Advent je obdobím ztišení, rozjímání, očekávání a také
přípravou nejkrásnějších svátků v roce, tedy vánoc. V našem
městečku bylo v loňském roce uskutečněno hned několik
adventních akcí. První adventní neděli byl na náměstí Jiřího z
Poděbrad slavnostně rozsvícen vánoční strom, loni netradičně
u pošty. V týdnu mezi třetí a čtvrtou adventní nedělí byly
uskutečněny dva koncerty. 15. prosince se konal v čajovně
MODRÝ ANDĚL adventní koncert pěveckého souboru ROSA
COELI ze Žlutic. Koncert zahájila Hubertova trojka trubačů,
pod vedením pana Šouleje, známá také jako Lovecká trojka.
Ta také doprovodila soubor ROSA COELI při zpívání vánočních
koled. Podmanivé tóny jejich trubek tak umocňovaly předvánoční atmosféru. Vystoupení bylo pro zaplněnou čajovnu
skvělým hudebním zážitkem. V přestávkách hudební produkce
se přítomní dozvěděli hodně o vánočních zvycích našich předků. Infocentru Toužim, provozovanému Cestou z města, o.s.
patří tak velké poděkování za zprostředkování celé akce a
pohoštění přítomných svařeným vínkem, rovněž jako MUDr.
Ivě Weilguny a jejímu choti za bezúplatný pronájem čajovny.
Čajovna Modrý anděl se stala v Toužimi pojmem. Poděkování
patří samozřejmě účinkujícím a všem přítomným, kteří vytvořili
báječnou vánoční atmosféru.
V sobotu 17. prosince se uskutečnil v kostele Narození Panny
Marie koncert skupiny NeTřeBa, pořádaný Cestou z města,
o.s., a Římskokatolickou farností Toužim, podpořený též o.s.
Pod střechou a městem Toužim, pod názvem ZPÍVÁNÍ
VÁNOČNÍCH KOLED. Škoda, že se ke zpěvákům nepřidalo
více přítomných. Snad to bylo tím prostředím kostela. Skauti
z Mariánských Lázní přivezli k nám do Toužimi Betlémské
světlo, které si někteří z přítomných odnesli do svých domovů.
Stane se to v Toužimi tradicí? Poděkování patří organizaci
JUNÁK - Svazu skautů a skatek ČR, všem pořadatelům a
skupině NeTřeBa. Poděkování patří vám všem, kteří jste se za
tak nepříznivého počasí vydali do našeho kostela.
Jaroslav Hráský

Foto kostel koledy: Jaroslav Pokštefl
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

INFOCENTRUM

Na základě výběrového řízení na poskytování služeb Infocentra
a zajištění kulturního dění ve městě, získalo občanské
sdružení Cesta z města právo na provozování a organizování
těchto činností v následujících dvou létech. Město stanovilo
základní výčet akcí, které musí o.s. Cesta z města uspořádat
a poskytlo na rok 2012 příspěvek ve výši 600 tis. Kč.
Rada na základě vlastní žádosti odvolala z funkce velitele
jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Toužim p. Milana
Straku a jmenovala novým velitelem jednotky SDH Toužim
p. Jiřího Horníka ml., s platností od 1. 1. 2012. Rada poděkovala p. Strakovi za dlouholetý výkon této funkce a předala
finanční dar.
Rada schválila poskytnutí finančního daru na zřízení
48. českého BabyBoxu v Karlovarské krajské nemocnici ve
výši 1 000,- Kč. Slavnostní otevření se uskuteční dne 9. února
2012.
Rada schválila příspěvek na uspořádání tradičního dětského
maškarního karnevalu, který se uskuteční dne 21. února
2012 od 16.00 hod. v Sokolovně. Akci organizuje MŠ Toužim
společně s rodiči dětí a knihovnou.
Rada projednala zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu OO PČR Toužim za rok 2011. V tomto období bylo
spácháno 112 trestných činů s objasněností 72%. Dále bylo
spácháno 143 přestupků proti majetku, občanskému soužití
a na úseku veřejného pořádku. Rovněž bylo řešeno 362
dopravních přestupků, při nichž byly uloženy blokové pokuty
ve výši 133 100,- Kč.
Rada schválila nájemné v bytech v novém domě s pečovatelskou službou ve Školní ulici ve výši 33,- Kč/m2. Ukončení
stavby nového DPS, včetně kolaudace, bude v květnu
letošního roku. Jednou z podmínek pro přijetí klienta je věk
žadatele 70 let
a více nebo zdravotní stav, kdy snížená
soběstačnost je ohodnocena minimálně 1. stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Další důležitou podmínkou je, že nájemce uzavře nájemní smlouvu s osobou
pouze tehdy, pokud tato osoba k datu uzavření nájemní
smlouvy nemá ve vlastnictví ani v podílovém vlastnictví bytový
dům, rodinný dům nebo byt. Tyto dvě výše uvedené podmínky
musí žadatel bezpodmínečně splňovat.
Ing. Šimonovský

PROGRAM NA ÚNOR 2012
čt 2. 2. 15.00 hod.
TRYCHTÝŘ
PRYČ S NUDOU aneb DĚTI CHTĚJÍ VÍC. Odpolední setkávání
dětí, které chtějí poznávat nové věci. Někdy hry, jindy
promítání nebo vyprávění. Pravidelně všechny čtvrtky pokud
není Tvořeníčko.
út 7. 2. 17.00 hodin
ČTENÍ PRO DĚTI
Poutavá hodinka s panem učitelem Štolfou.
čt 9. 2. 15.00 hod.
TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Výroba náušnic. Vstupné 20,- Kč.
pá 10. 2. 16.30 hod.
HISTORICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkávání příznivců vlastivědy. Je otevřený všem
zájemcům o toužimskou vlastivědu z řad nejširší veřejnosti.
so 11. 2. 9.00 hod.
KURZ LÍČENÍ
Zveme Vás na jednodenní kurz líčení s naší přední vizážistkou. Co Vás čeká? Denní líčení, nahé líčení, stínování očí s
více stíny, jarní trendy, banánové oči, výběr správného make upu , stínu a rtěnky, co vyzdvihnout, co potlačit. Původní cena
- 1590,- Kč Nyní - 790,- Kč. Tel. 603 208 847
Restaurace U Slepičků - penzion Vladař
čt 16. 2. 15.00 hod.
TRYCHTÝŘ
PRYČ S NUDOU aneb DĚTI CHTĚJÍ VÍC.
so

18. 2. 20.00 hod.

KERN

Rocková legenda, leader a zpěvák legendárních KERN - Jarda
Albert Kronek se svým Albandem!! Předprodej vstupenek je
přímo v hospůdce Vladař u personálu nabo na telefonu 604
938 188. Vystoupení je klubového rázu a tak je velmi
omezený počet míst!! Zakupte si vstupenky včas!!!!
Restaurace U Slepičků - penzion Vladař
út

21. 2. 18.00 hod.

AMERIKA

Objektivem Petra Kalčice po krásách národních parků
jihozápadu USA.
čt 23. 2. 15.00 hod.
TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Slepička z pedigu. Vstupné 20,- Kč.
čt 23. 2. 17.00 hod.
DÁMSKÝ KLUB
Pletení z pedigu.
so 25. 2. 9.00 hod.
KURZ LÍČENÍ
Informace viz. 11.2. Tel. 603 208 847
Restaurace U Slepičků - penzion Vladař
ne

26. 2. 15.00 hod.

O DUCHU BUMBULOVI

Pohádku pro děti přiváží Divadlo dětí z Karlových Varů.
po celý měsíc

VÝSTAVA: DŘEVOŘEZBA

MUDr. Richard Hlous
Pokud není uvedeno jinak, konají se akce
v prostorách Infocentra na náměstí J. z Poděbrad v Toužimi!
V únoru je infocentrum otevřené vždy v úterý, čtvrtek a pátek
od 9.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin.
Kontakt: infotouzim@seznam.cz
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

OMLUVA

Dne 7. 1. 2012 se uskutečnila tříkrálová sbírka. Touto dobrovolnickou akcí se obec Třebouň, po 57 letech, dočkala navrácení této tradice, kdy tři králové obcházejí domy a za zpěvu
koled vybírají do zapečetěné kasičky penízky, které jsou
určené pro podporu a pomoc potřebným v daném regionu.
Každý dům, nebo domácnost, kterou tři králové: Kašpar,
Melichar a Baltazar poctili svou návštěvou, si vysloužili tři iniciály na vchodové dveře K+M+B 2012. Koledníci v tomto roce
obešli obce Třebouň, Nežichov, Kosmovou a Toužim. Sbírka
vynesla rovných 2 418,-Kč. Ty byly věnovány a v zastoupení
Pavla Brychty předány MŠ Domeček v Toužimi, kterou
navštěvují děti se zdravotním handicapem.
Tímto bychom chtěli poděkovat třem králům, kteří se rozhodli
nám sbírku věnovat a všem, kteří do této sbírky přispěli.
Velmi nás to překvapilo a potěšilo.
Kolektiv učitelek a děti z MŠ Domeček

Milí čtenáři,
Nedávno jsme Vás oslovili v souvislosti s pozváním na seminář
s názvem "Rozvoj podnikatelských aktivit a dotační možnosti
pro podnikatele", který se měl konat 19.01.2012 v Toužimi.
Avšak vzhledem k tomu, že se na seminář přihlásil malý počet
zájemců, rozhodli se organizátoři po konzultaci s vedením
města toto pracovní jednání zrušit. Přihlášeným zájemcům se
omlouváme a touto cestou nabízíme alespoň možnost konzultace Vašich případných dotazů v našich regionálních
kancelářích - CzechInvest, Okresní hospodářská komora
v Chebu a Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
V případě zájmu zástupců podnikatelské a veřejné sféry se
pokusíme v Toužimi zorganizovat obdobné pracovní setkání na
podzim tohoto roku. O jeho konání Vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.
Současně Vám nabízíme možnost zúčastnit se semináře
s obdobným tématem, který se bude konat dne 7.02.2012
v Chebu od 9:00 hod v Kulturním centru Svoboda. Další informace o tomto semináři včetně pozvánky, místě konání a údajích o registraci jsou k dispozici na webových stránkách organizátora této akce - Okresní hospodářská komora v Chebu
(www.ohkcheb.cz).

VÝZVA

Toužimské noviny hledají další
spolupracovníky
Toužimské noviny sice doznaly výrazných změn, přesto ještě
nemůžeme být s jejich úrovní spokojeni. Jsou otevřenější,
necenzurované. Stále však pokulhávají v kvalitě obsahu, chybí
kvalitní redakce článků, zejména vychytávání různých chyb
a překlepů. Velkým problémem zůstává získávání informací
o dění v Toužimi. Proto se znovu obracíme na toužimskou
veřejnost s výzvou ke spolupráci, a již v rámci redakční rady,
nebo jako dopisovatelů. Vítány jsou zprávy z podniků,
zájmových organizací, z vesnic. Určitě by se hodil i další korektor. Dobrým oživením mohou být např. i křížovky, které kdysi
v toužimských novinách bývaly.
S nabídkami na spolupráci se můžete obrátit na pracovníky
toužimského infocentra (p. Prchal) nebo na místostarostu
města (p. Straka).
-red-

INFO

Vznikl vlastivědný kroužek
V rámci rozšíření nabídky služeb
toužimského infocentra byl zřízen
vlastivědný
Historický
kroužek.
Je otevřený všem zájemcům o toužimskou vlastivědu z řad nejširší veřejnosti, mládež i dospělé. Odborným
garantem činnosti kroužku bude pan
Jiří Schierl. Kroužek má sloužit nejen
k poznávání zajímavostí, historie a památek města a jeho
okolí, ale také k setkávání lidí, kteří mají podobný zájem,
případně může být základnou i pro další související aktivity.
Ve své činnosti do jisté míry navazuje na činnost kroužku,
působícího v minulosti při místním domu dětí a mládeže a pak
při základní škole.

PŘIŠLO DO REDAKCE

Nadměrné používání pyrotechniky
Kolem Vánoc a Silvestra se v našem městě ozývaly v nadměrné míře hlasité petardy. Na tuto skutečnost si stěžuje
stále více našich občanů a to nejen těch, kteří vlastní nějaké
to domácí zvířátko (a zvláště pro ty to je značně nepříjemné
a deprimující) ale takovéto jednání a hluk se nelíbí mnoha
lidem. Lze s tím něco dělat? Nebo zůstaneme lhostejní
k podobnému jednání.

Další schůzka kroužku proběhne
v pátek 10. února od 16.30 hodin v infocentru.
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PRANOSTIKY NAŠICH PŘEDKŮ

ÚNOR
w Na Hromnice /2.2./ skřivánek přes hranice.
w Na Hromnice, zima s létem potkala se.
w Na Hromnice o hodinu více.
w Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
w Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.
w Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
w Na svatého Blažeje /3.2./ pije skřivan z koleje.
w O svaté Veronice /4.2./ bývá ještě samice.
w Svatá Akáta /5.2./ bývá na sníh bohatá.
w O svaté Dorotě /6.2./ uschne košile na plotě.
w Únor bílý - pole sílí.
w O sv. Juliáně /16.2./ připrav vůz a schovej saně.
w Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
w Teplý únor studené jaro, teplé léto.
w Co si únor zazelená březen si hájí; co si duben zazelená květen mu to spálí.
w Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli urodí.
w Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.
w Svatý Matěj /24.2./ ledy láme, nemá-li je, nadělá je.
w Na sv. Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje,
nad polem skřivan zapěje.
w Prší-li na sv. Matěje, brzy se bude síti.
J. Hráský

...

A jak komunikujete
s úřadem vy?
Existují skupiny obyvatel, pro které návštěva úřadu není
jednoduchou záležitostí. Obecní či městský úřad je sice většinou umístěn v dosahu bydliště návštěvníka, je bezbariérový,
i vozíčkář se v něm dokáže pohybovat. Přesto může být pro
člověka se zdravotním postižením zdolání trasy mezi
bydlištěm a úřadem větší komplikací, než by se na první
pohled zdálo, zvláště v zimním období. Problémy nekončí ani
na samotném úřadu - kolik úředníků dokáže komunikovat
třeba s člověkem od narození neslyšícím, který má potíže
s porozuměním psanému textu a jeho mateřským jazykem je
znakový jazyk?
Ve spolupráci s občanským sdružením APPN, které se, mimo
jiné, věnuje zavádění moderních technologií do komunikace
neslyšících, bylo právě s ohledem na potřeby zdravotně
postižených přizpůsobeno softwarové prostředí ONIF,
umožňující online rozhovor úředníka s občanem
prostřednictvím internetového připojení, s vizuálním kontaktem a archivací záznamu z návštěvy.
"Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby občan
navštívil úředníka v jeho virtuální kanceláři na
internetu. Oba se navzájem vidí a hovoří spolu,
záznam
návštěvy
lze
následně
uložit
a dále s ním pracovat. Je možné přizvat
k rozhovoru jednoduchým způsobem další úředníky. Neslyšící občan může využít online tlumočení do znakového jazyka, kdy se třetím
virtuálním účastníkem návštěvy stává službu
konající pracovník celorepublikového online
tlumočnického centra a simultánně překládá vzájemný rozhovor úředníkovi do českého jazyka
a neslyšícímu do znakového jazyka," společně
vysvětlují Marie Horáková, ředitelka APPN, o.s.
a Jaroslav Čech, ředitel společnosti, která software vyvinula.
V praxi to vypadá tak, že na webové stránce
úřadu je umístěn graficky provedený příznak či
logo, signalizující, zda úředník momentálně je či
není online k dispozici. Občan na tento příznak
jen klikne a dostane se do virtuálního prostředí
online kanceláře příslušného úředníka, požádá
o vstup (tedy "za uká na dveře") a po povolení
vstupu (tedy po "vyzvání") vstoupí. Ve virtuální
kanceláři lze využít videorozhovor nebo chat.
Občan komunikuje z pohodlí domova, prostřednictvím počítače a internetu. Vítejte ve 21. století.
Mgr. Marie Horáková a Ing. Jaroslav Čech
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PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR 2012
(6. - 10.8. 2012)
ZŠ TOUŽIM

Adventní sbírka pro Nikolku
V průběhu měsíce prosince 2011 se na naší školu obrátila
s prosbou o finanční pomoc členka nadačního fondu Propojení.
Ve své žádosti nás poprosila o uspořádání sbírky pro tělesně
postiženou Nikolku Zikovou, která žije v našem regionu.
Žáci školního parlamentu sbírku podpořili a zorganizovali,
a tak se jim podařilo vybrat mezi žáky a pedagogy částku ve
výši 928 korun. Částka byla složena na účet nadačního fondu
a bude použita k nákupu zdravotních a kompenzačních
pomůcek, které dívenka potřebuje ke svému dalšímu životu.
Děkujeme všem, kteří přispěli na konto nadačního fondu.
Více informací o nadaci najdete na webových stránkách
www.nfpropojeni.cz.
ZŚ Toužim - J. Váňová

SOU TOUŽIM

Z činnosti oboru květinář
a zahradník ve Středním odborném
učilišti
V těchto oborech jsou v učilišti převážně děvčata a každým
rokem se zúčastňují vazačských soutěží, které jsou pořádány
převážně v Plzeňském kraji. V letošním školním roce se
zúčastnila děvčata jako tříčlenné družstvo aranžérské soutěže
v Horšovském Týně. Družstvo, které tvořily dívky: Alena
Parýsková, Marie Běhalová a Vladimíra Peteříková se jako
družstvo umístily na 2.místě. V jednotlivcích obsadila děvčata
2. a 3. místo. Jejich výrobky byly velmi nápadité, líbily se
porotě i divákům a tak velmi dobře raprezentovaly svoji školu.
V rámci odborného výcviku děvčata zhotovují dušičkovou,
adventní a posléze i velikonoční vazbu i pro zákazníky
z Toužimi i okolí.
V období po novém roce se žáci již připravují na výsevy pro
vypěstování nové sadby. Při těchto pracech si velmi dobře
vedou, práce je baví. Při všech těchto výrobcích se uplatní
nejen fantazie, nápaditost, ale i zručnost děvčat.
Na fotografii je práce při odborném výcviku.

Profíček! Vypisujeme termín příměstského tábora již nyní (pro včasnou rezervaci místa). Rády pomůžeme rodičům, když nefunguje přes
prázdniny
mateřská
školka
nebo
družina
a Vaše dítko si ještě netroufne na pobytový tábor i se spaním přes
noc (mimo domov bez rodičů) … právě pro Vás
je připravena tato speciální nabídka pro děti od 5 do 15 let.
Příměstský tábor? Kde?
ProfiCentrum o.s., Plzeňská 576, 364 01 Toužim
Náplň dne:
Budeme výtvarničit, zpívat, sportovat a chodit ven na čerstvý vzduch.
- budeme pořádat různé speciální programy (maškarní bál, minidisco,…)
-děti budeme samozřejmě během týdne fotit, aby měly vzpomínku na
Profíček
- budeme se vzájemně poznávat, učit se dělit o hračky
a pomůcky s kamarády, pracovat ve skupinách i dvojicích
Kdo se bude o děti starat? Paní Lenka Hubáčková a Jana Leheňová,
obě s pedagogickým vzděláním
Kapacita dětí: na každých 10 dětí 1 instruktorka na program, max.
kapacita je 20 dětí
Provozní doba: 7,00 - 15,30 (příchod dětí do 8,00 a odchod 15,00
- 15,30)
Stravování: vlastní = ranní a odpolední svačinka, v ceně = oběd a
pitný režim
Cena 1500 Kč na týden (42,5 hodin) s obědem a pitným režimem
- v ceně jsou zohledněny i různé materiály na tvoření, hry a zábavu
Termíny úhrady, číslo účtu a variabilní symbol:
- hradí se PŘEDEM do 31.5.2012
na čísle účtu 233 4321 89/0300
VS rodné číslo dítěte
- přihlášky ke stažení na www.proficentrum.wbs.cz
- rezervaci místa máte až v momentě úhrady a odevzdání
přihlášky
Těšíme se na Vaše dítka, Tým ProfiCentra o.s.

ZŠ TOUŽIM

Žijeme sportem
V průběhu měsíce ledna 2012 naše škola ožila sportempořádala okrsková i okresní kola ve florbale mladší i starší
kategorie , jak chlapců tak i děvčat.
Mezi naše soupeře patřily školy -ZŠ Bochov, ZŠ Teplá, ZŠ
Bečov, ZŠ Karlovy Vary a ZŠ Žlutice.V kategorii mladších žáků
- 6. a 7. třídy se chlapci probojovali až do krajského finálového
kola v Karlových Varech.Zde měli velmi těžké soupeře sportovní školy z Mariánských Lázní a Sokolova zaměřené na
hokej a florbal. Přesto se neztratili a podali velmi pěkný
výkon, i když skončili až na 6. místě. Jejich hru ocenili i trenéři
z jiných škol a pochválili je za pěknou sportovní podívanou.
Mezi nejlepší střelce patřil L. Šulc /5.B/ a M.Straka /6.A/,
oba nastříleli po 3 brankách, ale poděkování si zaslouží i
ostatní žáci za vzornou reprezentaci školy -R. Vodrlint/7.B/,
D. Vlček /7.B/, J. Zadražil /7.B/,M. Haza /6.B/,M. Straka
/6.B/, L. Šulc /5.B/ a F. Burda /6.A/.
V kategorii starších žákyň se naše děvčata probojovala do
okresního kola v Karlových Varech,kde se umístila na 4.
místě. I jim patří poděkování za vzornou reprezentaci Vopálenská I. -9.A ,Špeciánová T. -9.A, S. Málková - 7.A,
Culková A. -7.A,Němcová L.- 8.B,
Krejčová K. - 9.A.
Mgr. P. Princl, J. Váňová
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Tradiční zpívání v kapličce
v Třebouni

Z OKOLÍ

Třebouňský vrch 2012

Již tradičně se v pravé poledne 24. prosince sešli místní
i přespolní v kapličce na návsi v Třebouni. Zpívání koled,
sousedské pobesodování a popíjení vánočního punče je
příjemným zpestřením Štědrého dne.

Klub českých turistů TJ Sokol Toužim uspořádal společně s
občany Třebouně, hasiči a Osadním výborem Třebouň v pořadí
již 31. ročník Novoročního výstupu na Třebouňský vrch. Klub
českých turistů připravil a také vydával na vrcholu pamětní
listy účastníkům výstupu, které také na vrcholu přivítal a
popřál vše nejlepší k Novému roku, samozřejmě ani hasiči
nemohli zůstat pozadu. Jak je již tradicí, občané Třebouně
připravili pro účastníky na vrcholu občerstvení. Nabízeli
svařené vínečko, grilované klobásky, několik druhů piva,
nealko, čaj i něco tvrdšího na zahřátí. Třebouňští se svou
Pragou V3S a polní kuchyní vyšplhali na vrchol kopce již před
devátou hodinou.

Zábavné odpoledne pro seniory
Ani v letošním roce nechceme zapomenout na naše seniory
a proto budou jako doposud organizována společná setkání
v Sokolovně. A jak dokládá fotografie, o společný taneček a
debatu s přáteli je zájem vskutku nevídaný.
První účastníci dorazili na vrchol již v 10.20 hod. Prvními
účastníky byla tříčlenná rodina z Teplé. Ve 12.00 hod. bylo na
vrcholu přítomno již 78 účastníků Novoročního výstupu.
Letošní výšlap doprovázela obleva, déš , všechny pak vítal
vrchol Třebouňského kopce zahalený v mlze. Letošního výstupu se zúčastnilo 394 příznivců zdravého pohybu a milovníků
zimní přírody. Na vrchol přijel také jeden cyklista a čtyři jezdci
na koních. Na vrchol doputovalo i 9 pejsků. Zatímco v roce
2010 dominoval na vrcholu pes plemene Bladhaund, v roce
letošním to byl Americko-Kanadský bílý ovčák. Nebo to byl
snad pes plemene Velškorgi?
Na vrcholu padlo také několik dotazů na účast v minulých
ročnících. Uvádím zde tedy účast v posledních šesti letech:
rok 2007 - 258 účastníků
2008 - 452 účastníci
2009 - 425 účastníků
2010 - 420 účastníků
2011 - 330 účastníků
2012 - 394 účastníci

Firma Stanislav Hubáček
od 1.2. 2012 nově otevírá v areálu
bývalých dílen ČSAD PNEUSERVIS
nákladních vozidel, zemědělských
a stavebních strojů.
Informace na tel.: 602 157 259

Klub českých turistů má ve své kronice zaznamenanou účast
na všech 31. ročnících Novoročního výstupu na Třebouňský
vrch.
Jaroslav Hráský
8

Malé ohlédnutí za Reprezentačním plesem města, který se konal 21. ledna
Foto a úprava stránky: Pavel Černický
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INFO Z INFOCENTRA.

DŘEVOŘEZBY MUDr. HLOUSE
V odpoledních hodinách dne 19. ledna byla v prostorách Infocentra
Toužim zahájena výstava dřevořezab MUDr. Hlouse. Vernisáž zahájili
žáci hudební školy z Toužimi několika příjemnými skladbičkami. Pak
už se slova ujal sám autor a povyprávěl přítomným, kteří svou účastí
zcela zaplnili prostory IC o svých začátcích, úskalích a radostech
práce řezbáře. Malé pohoštění po přípitku na zdar výstavy a s přáním
mnoha dalších takových děl potěšilo.
V průběhu dalších dní navštívilo výstavu již mnoho lidí. Máme radost,
že si tak naši občané nachází cestu do prostor IC, kde se mnohdy
dozví i něco nad jejich očekávání. Přij te i Vy. Jste srdečně zváni.

SOU TOUŽIM

BARMANSKÝ KURZ
Ve dnech 7.11. - 11.11. se konal v prostorách školy barmanský
kurz, který byl určen pro 2. a 3. ročník oboru kuchař-číšník. Kurzu se
zúčastnilo 18 žáků, kteří se pilně připravovali v teoretických
znalostech i praktických dovednostech pod odborným vedením
licenčního lektora České barmanské asociace pana Luboše Fialy.
Teoretická část sahala od historie barmanství, vybavení baru, funkce
pracovníků, přes složení míchaných nápojů, charakteristiku surovin
až po servis a ozdobu nápojů. Praktická část byla zaměřena na
krátké i dlouhé nápoje, alkoholické i nealkoholické, připravované
přímo ve skle, míchací sklenici nebo v shakeru. Po čtyřdenní
usilovné práci následoval den závěrečných zkoušek, která se skládala z písemné, ústní a praktické části. V odborné porotě kromě
barmeistera p.Fialy zasedal také více president CBA Bc. Mojmír
Prokeš a loňský vítěz celorepublikové soutěže barman roku p.Martin
Vogeltanz. Zkoušku úspěšně složilo 17 žáků, kterým byl předán
CERTIFIKÁT o úspěšném absolvování základního barmanského
kurzu. (Jeden žák odstoupil z BK druhý den, údajně pro velkou
obtížnost). K další spolupráci byli pozváni vybraní žáci na barmanskou soutěž na SHŠ v Mariánských Lázních.
Tímto bych chtěla poděkovat nejen barmeisterům, kteří předávali své
zkušenosti, ale také žákům za jejich zájem, snahu a píli.
Korunková Pavlína, SOU Toužim

ČTVRTKY PRO DĚTI
Tak už nejen Tvořeníčko jedenkrát za čtrnáct dní ve čtvrtek ale od
ledna již možnost přijít do Infocentra Toužim každý čtvrtek mají děti,
které mají zájem poznávat něco nového. Alespoň se to nebude plést
a budou si to dobře pamatovat. První takový čtvrtek se děti sešly 19.
ledna a začaly si samy tvořit velkou stolní hru. Mapa, zachycující
mnoho našich přírodních krás, památek a dominant našeho okolí od
Bečova nad Teplou až po Žlutice, nahoře pak Bochov stejně jako protilehlé Úterý. Dnešním úkolem bylo vystřihat a nalepit obrázky jednotlivých putovních míst v mapě, nakreslit překážky v krajině, lesy,
vodní zdroje a popsat správně jednotlivá místa. Pro mnohé to byl úkol
složitý ale výsledek je uspokojivý. Ještě zbývá doladit nějaké detaily a
pak už si budeme moci tuto vědomostní hru konečně zahrát.
IC
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nofikováno sídliště. V roce 1997 pak byla plynofikace
dokončena napojením města na plynovod se zemním plynem.
Ještě dnes lze při rekonstrukcích domů a při výkopových
pracích v ulicích narazit na staré plynové rozvody z roku 1911.
Jiří Schierl

Z HISTORIE MĚSTA

100 let od plynofikace Toužimi
To není chyba, plynofikace Toužimi neproběhla v 90. letech
20. století, ale skutečně již před 100 lety!
Plynofikaci Toužimi iniciovala snaha toužimské radnice vybudovat moderní veřejné osvětlení. Do té doby byly ulice i domy
osvětlovány petrolejovými lampami. Při rozhodování sehrály
svou roli především finance, elektrické osvětlení bylo ještě
velmi drahé a vyžadovalo by zdroj elektrické energie. Město by
muselo zřídit a provozovat elektrárnu. Vodní nepřicházela
v úvahu, protože volná kapacita vodní energie zde byla velmi
malá (byla nutná pro pohon místních mlýnů a pil), a provoz
parní elektrárny by byl sice díky napojení Toužimi na železnici
možný, ale dovoz uhlí by byl drahý.
Volba tak padla na tehdy levnější a běžně užívané plynové
acetylénové osvětlení. Plyn ethyn (acetylén, C2H2) se vyráběl
chemickou reakcí acetylidu vápenatého (karbidu, CaC2)
a vody ve vyvíječi (generátoru). Při reakci (CaC2 + 2H2O ?
Ca(OH)2 + C2H2) jako odpad vznikal hydroxid vápenatý vápenné mléko. Acetylénové osvětlení mělo zhruba třikrát
vyšší svítivost než svítiplynové, nevýhodou však byla větší
výbušnost.
Plyn se vyráběl v nevelké městské plynárně, která byla vybudována mimo tehdejší zástavbu města, za Střelou, při bývalé
tepelské silnici (dnes Tepelská ulice). Objekt plynárny (viz
obrázky) byl vybudován v tehdy módním secesním slohu
a získal popisné číslo 321, ohrazen byl kovovým plotem.
Plynárnu provozovala obec. Hlavní technologickou částí objektu byla generátorovna v níž byl umístěn vyvíječ plynu. Odtud
se plyn vedl do chladiče, kde se kondenzací zbavil vody, a pak
do nevelkého plynojemu, který byl umístěn uvnitř věžovité
části objektu plynárny. Z plynojemu pak přes filtry a regulátor
odcházel do plynovodu. Karbid se vozil po železnici z chemických
závodů na Sokolovsku. Ze 100 kg karbidu se vyrobilo asi 30
m3 plynu. Plyn se z plynárny rozváděl podzemním potrubím po
městě. K veřejnému osvětlení se používaly klasické stožárové
plynové lampy (viz obrázek) nebo lampy na konzolách. Lampy
rozsvěcel a zhasínal lampář. Na městský plynovod byly napojeny i domácnosti, které plyn využívaly ke svícení. Bohužel se
ke stavbě a provozu plynárny nedochovala žádná dokumentace, nebo městský archiv byl po roce 1945 zničen.
Rychlý rozvoj elektřiny velmi brzy podnítil zájem o elektrifikaci
města. Iniciativy se ujali místní podnikatelé, bratři
Tischlerové, kteří v roce 1914 začali budovat parní elektrárnu,
kterou však kvůli I. světové válce nedokončili. Elektrifikace
byla zahájena až v roce 1922, kdy bylo vybudováno elektrické
vedení z elektrárny v Dolním Rychnově na Sokolovsku.
Plynové osvětlení pak bylo přebudováno na elektrické, plynárna zrušena, zařízení rozprodáno. Objekt byl nakonec prodán
a přestavěn na dnešní obytný dům. Poté plyn z Toužimi na čas
zmizel. Objevil se znovu až v polovině 60. let, kdy bylo ply-

Městská plynárna na dobové pohlednici.

Budova městské plynárny dnes.

Plynové lampy veřejného osvětlení na snímcích z let 1917-20.
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Odvoz odpadu v roce 2012
Místo: Prachomety, Dobrá Voda, Nový Dvůr, Kosmová, Třebouň, Bezděkov, Nežichov, Branišov,
Bezděkov, Kojšovice
Počet odvozů:
pondělí

1x za měsíc - týden: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,51
2x za měsíc - týden: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,
40,42,44,46,48,50,51,52
1x týdně v zimě,
1x za 14 dní v létě - týden 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1516,18,20,22,24,
26,28,30,32,34,36,38,40,42,43,44,45,46,
47,48,49,50,51,52

Místo: Toužim - Plzeňská, Za rybníkem, Náměstí Jiřího z Poděbrad, Pivovarská, Radniční, Družstevní,
Tepelská, Janova
Počet odvozů:
úterý

1x za měsíc - týden: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,51,52
2x za měsíc - týden: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,
40,42,44,46,48,50,51,52
1x týdně v zimě,
1x za 14 dní v létě - týden:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24,
26,28,30,32,34,36,38,40,42,43,44,45,46,
47,48,49,50,51,52

Místo: Luhov,Polikno, Komárov, Smilov, Radyně, Toužim - Školní, Žlutická, Farní, Vodní, Pod Brankou,
Plzeňská, Náměstí J. z Poděbrad
Počet odvozů:
středa

1x za měsíc - týden: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,51,52
2x za měsíc - týden: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,
40,42,44,46,48,50,51,52
1x týdně v zimě,
1x za 14 dní v létě - týden:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24,
26,28,30,32,34,36,38,40,42,43,44,45,46,
47,48,49,50,51,52

Ceny za svoz odpadu v roce 2012
V roce 2012 opět dochází k úpravě cen za svoz komunálního odpadu. Bohužel ceny opět, ale jen mírně vzrostou. Nárůst ceny
není způsoben ze strany TSM Toužim, ale v roce 2012 ze zákona dochází k navýšení sazby DPH z 10% na 14%. Další navýšení
ceny je způsobeno změnou vlastníka skládky TKO v Činově a mírným navýšením ceny za uložení a zneškodnění odpadu právě na
skládce v Činově. V roce 2011 tato cena činila 777,-Kč/t(+DPH) za zneškodnění odpadu a 500,-Kč/t(nepodléhá DPH) za uložení
odpadu. Pro letošní rok cena vzrostla na 830,-Kč/t(+DPH) za zneškodnění odpadu, cena za uložení zůstává stejná jako v loňském
roce 500,-Kč/t.
V tabulce na další straně jsou uvedeny ceny za svoz odpadu v roce 2012, kde v posledním sloupci jsou pro informaci uvedeny
ceny loňské.
František Koller
ředitel TSM Toužim
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SPORT

TJ Sokol Toužim - oddíl florbalu
3. liga juniorů - divize I
Družstvo
1.
Slavia VŠ Plzeň
2.
FBC Plzeň B
3.
TJ Baník Sokolov
4.
1. FBC KNUSPI Toužim
5.
FBC Baník Stříbro
6.
Cobra Radnice

Z
10
10
10
10
10
10

V
7
7
5
5
2
2

R
2
1
1
0
0
0

P
1
2
4
5
8
8

B
23
22
16
15
6
6

BV
57
51
41
41
31
34

BO
24
26
32
64
52
57

BR
33
25
9
-23
-21
-23

Karlovarská a Plzeňská liga mužů
Družstvo
Z
1.
TJ Baník Sokolov B
10
2.
Go-Go Horšovský Týn
10
3.
DDM Stod
8
4.
SK Kerio Plzeň B
10
5.
FBC APM Kdyně B
8
6.
FbC Sokol Rokycany B 10
7.
1. FBC Toužim
10
8.
FLK TJ Slavoj Tachov B 8
9.
Slavia VŠ Plzeň B
8
10.
FLC Sokol Mirošov
10
11.
TJ Jiskra Domažlice B 8

V
8
5
6
5
4
4
4
4
3
1
1

R
2
3
0
0
2
1
0
0
2
0
0

P
0
2
2
5
2
5
6
4
3
9
7

B
26
18
18
15
14
13
12
12
11
3
3

BV
66
61
34
56
33
37
50
23
27
31
19

BO
33
40
16
44
33
41
57
31
24
61
57

BR
33
21
18
12
0
-4
-7
-8
3
-30
-38

Pečovatelská služba v Teplé,
příspěvková organizace
přijme od 1.4. 2012 do pracovního
poměru na dobu určitou - zástup
po dobu čerpání mateřské
a rodičovské dovolené - zaměstnankyni
na pracovní pozici pracovník
v sociálních službách / pečovatelka /.

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.

Požadujeme: Středoškolské vzdělání
Komunikační schopnosti, flexibilitu
Zvládání základních administrativních činností
Zkušenost s prací se seniory
Řidičské oprávnění sk. B
Kurz pro pracovníky v sociálních službách
Nabízíme:
Platové ohodnocení 9 060 - 13 660 Kč
v závislosti na započitatelné praxi + osobní příplatek
Příspěvek na penzijní pojištění, na obědy
Služební mobilní telefon

Stáří slepiček 18-20 týdnů
cena 138-152 Kč / ks,
starší 20 týdnů - 158 Kč/ks
Prodeje se uskuteční : v pátek 2. března 2012
Toužim - u vlakového nádraží -v 16 15 hod
Případné bližší informace :
tel 728605840 728165166 415740719

Profesní životopisy zasílejte e-mailem na adresu:
pecovatelska.služba@tepla.cz nejpozději do 10.3. 2012.
Mgr. Lenka Hubáčková - ředitelka a sociální pracovnice
14
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FOTOGRAFIE Z PLESU MĚSTA

Foto: Pavel Černický
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TJ SOKOL TOUŽIM
oddíl florbalu

SPORT

TJ

SOKOL TOUŽIM
oddíl basketbalu

Toužimští florbalisté po odehrané první polovině soutěží
Oddíl flobalu TJ Sokol Toužim přihlásil do soutěží ligového
ročníku 2011 - 2012 dvě družstva ve věkových kategoriích
juniorů a mužů. Obě družstva hrají regionální soutěže
Karlovarského a Plzeňského kraje.

Družstvo starších žaček -U 15, které hraje žákovskou ligu
postoupilo po základní části soutěže do nadstavbové části
- extraligy. V extralize je celkem 12družstev z Čech a
Moravy a děvčata mají možnost hrát s předními žákovskými družstvy, která jsou součástí velkých oddílů. Přiložená
tabulka ukazuje jednak výsleky 1. a 2. kola a také všechna družstva. Děvčata v prvních zápasech dokázala, že s
těmito družstvy dokáží také vyhrávat. Děvčata jsou šikovná
a bylo by dobré, aby se na zápasy přišlo podívat více
návštěvníků, nejen rodičů, ale i ostatních obyvatel
z Toužimi. Na fotografii je celé družstvo s trenérem.

starší žákyně U15 / žákovská liga / ročník 2011/12 / extraliga
1.
Basket Slovanka
8
8
2.
BK Ž ár nad Sázavou
8
6
3.
SK-EKO Sokol Hradec Králové
8
6
4.
BA Sparta Praha
8
6
5.
SBŠ Ostrava
8
5
6.
BK KV Sokol Toužim
8
5
7.
TJ OP Prostějov
8
3
8.
KARA Trutnov
8
2
9.
Aritma Praha
8
2
10.
Valosun Brno
8
2
11.
ŠBK Parker-Hannifin Sadská
8
2
12.
TJ Sokol Kladno
8
1
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Družstvo juniorů navazuje na z minulé sezóny velmi
úspěšné družstvo starších žáků a posilněno o několik
starších hráčů úspěšně zvládá souboje v soutěži, která je
o dvě věkové kategorie výše. Zatím s vyrovnanou bilancí 5
výher a stejným počtem proher je po odehrané první polovině soutěže těsně na 4. místě průběžné tabulky.
Družstvo mužů hraje stejně jako v minulých letech nižší
regionální ligu a stejně jako junioři se střídavými úspěchy
si drží místo ve středu tabulky.
Tak jako již tradičně si naši hráči vedou výborně v individuálních statistikách obou soutěží.

0
2
2
2
3
3
5
6
6
6
6
7

Černou kaňkou nad budoucností toužimského florbalu je
nezájem mladých nadšenců o tento dynamicky se rozvíjející sport, hlavně z řad žáků Základní školy. Čtvrteční
tréninky žáků navštěvuje pouze hrstka věrných a te už tří
zapálených nováčků, kterých je však tak málo, že se zatím
nedaří sestavit žákovské družstvo pro příští sezónu a zatím
ani nejsou hráči, kteří by doplnili družstvo juniorů.
Pokud jste zájemce o tento krásný sport, ale zatím jste
nenašli odvahu ho jít zkusit, tak neváhejte a přij te si ho
vyzkoušet.
Žáci mají tréninky ve
793:449
16
492:388
14
čtvrtek vždy od 16:30
663:530
14
hodin v tělocvičně zdejší
609:524
14
Základní školy. Muži trénují
470:455
13
548:574
13
ve středu od 20:00 a v
458:485
11
pátek ve Sportovní hale od
543:608
10
20:30.
529:617
10
446:522
471:613
498:755

10
10
9

