TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 2/2012* cena 5,- Kč

CO SE DĚJE V TOUŽIMI

TOUŽIMSKO V OBRAZE

Vážení občané,
v minulém čísle byly v této rubrice zmíněny všechny zásadní
investiční akce města pro rok 2012. Většina z Vás zde marně
hledala informaci týkající se opravy toužimského náměstí.
V době příprav minulého čísla ještě nebylo jasné, zda bude
vypsán dotační titul vhodný pro financování rekonstrukce
našeho náměstí. Nyní je již zřejmé, že se i tento rok žádné
dotace na náměstí nedočkáme, jelikož peníze na takovéto
projekty byly v předchozích letech vyčerpány.
Vzhledem k této situaci a stavu toužimského náměstí se rada
města rozhodla pro započetí rekonstrukce z naspořených
finančních prostředků města z minulých let. Současná stavební dokumentace se rozdělí do tří ročních etap. Během března
proběhne výběrové řízení na dodavatele pro první etapu
opravy náměstí. Zahájení prací se předpokládá již v první
polovině tohoto roku. Příští rok proběhne druhá a v roce 2014
třetí závěrečná etapa revitalizace plochy náměstí. V případě,
že budou během následujících let vypsány nové dotační tituly
vhodné pro financování našeho projektu, budeme opět žádat
o dotaci.
V příštích číslech Vás velmi rád seznámím s bližšími informacemi ohledně konkrétního harmonogramu prací a předpokládané ceny první etapy.
Věřím, že stejně jako já máte z této "horké zprávy" radost
a že k případným dopravním, či jiným komplikacím budete
shovívaví.
Váš radní
Bc. Robert Hrůza

Zápis do 1. třídy v Základní škole v Toužimi.

Divadelní představení pro děti O duchu Bumbulovi.

V textilní dílně Českého západu proběhl úspěšný rekvalifikační kurz v oboru šička
Děti už se při čtvrtečních akcích připravují na velikonoce.
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KULTURA - PROGRAM

POCHVALA

Program IC březen 2012

PRIMA HUDEBNÍ ZÁŽITEK

po celý měsíc VÝSTAVA: TOUŽIMSKO V PRACÍCH STUDENTŮ
Projekty studentů Soukromého reálného gymnázia Přírodní
škola, o.p.s. Praha.
čt 1. 3. 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.
ne 4. 3. 19.30 hod. DIVADELNÍ KOMEDIE
V hlavních rolích karlovarské inscenace se představí známá
karlovarská herečka Lucie Domesová, člen činohry Národního
divadla Igor Bareš a dále Petr Křiváček, Radek Bár, Dana
Píchová, Karel Beseda, Jarmila Šimčíková a Lenka
Ouhrabková.Komedie o smyslu a problémech samotné existence divadla. Vstupné 50,- Kč. Vstupenky v infocentru!
Není zajištěna doprava!
Karlovarské městské divadlo
út 6. 3. 17.00 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY TOUŽIMSKO
V PRACÍCH STUDENTŮ
út 6. 3. 18.00 hod. HISTORICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkávání příznivců vlastivědy. Je otevřený všem
zájemcům o toužimskou vlastivědu z řad nejširší veřejnosti.
Téma: TOUŽIMSKÝ ZÁMEK.
čt 8. 3. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Velikonoční dekorace. Vstupné 20,- Kč.
pá 9. 3. 18.00 hod. ASIE 2011
Cestopisný pořad Miroslava Kalčice VÝLET DO NEZNÁMA . . .
út 13. 3. 17.00 hod. ČTENÍ PRO DĚTI
Poutavá hodinka s literaturou, tentokrát s panem Vilémem
Günzelem. Antoine de Saint Exupery: Malý princ.
út 13. 3. 18.00 hod. VĚTRNÁ ENERGETIKA
Veřejný seminář o problematice vysokých větrných elektráren.
Aneb o čem se nemluví, výhody, nevýhody a rizika provozu.
čt 15. 3. 15.00 hod. TRYCHTÝŘ
Odpolední program pro děti.
čt 22. 3. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Velikonoční kraslice. Vstupné 20,- Kč.
čt 22. 3. 17.00 hod. DÁMSKÝ KLUB
Pletení z pedigu.
čt 22. 3.
18.00 hod. Z HISTORIE TOUŽIMSKÝCH
VODOVODŮ
Přednáška Jiřího Schierla ke 100. výročí vodovodu v Toužimi.
ne 25. 3. 14.00 hod. VÝLET ZA HUMNA - VALEČ
Pokračování oblíbených výletů do blízkého okolí i
vzdálenějších končin vlasti. Tentokrát navštívíme barokní
městečko Valeč.
čt 29.3. 15.00 hod. TRYCHTÝŘ
Odpolední program pro děti.
čt 29. 3. 17.00 hod. ODPOLEDNE PRO SENIORY
Již tradiční setkání seniorů při hudbě. Duo Hana Bóková a
Miroslav Matoušek.
Sokolovna

Dne 2.2.2012 jsem se zúčastnila pololetního koncertu
(náhrada za zrušený vánoční koncert). Bylo to opět jako vždy
skvělé, všichni podali excelentní výkony. Na závěr zahrála
dechová kapela pana Karla Musila. Opět jsme si vyžádali přídavek. Děkujeme.
Čtenářka TN Procházková.

OSADA STARÝCH VOLŮ
V sobotu 4. února se opět sešla "Osada starých volů" v sestavě: Franta Kukačka Štreer, Jirka Drn Nesnídal, Jarda
Chasník Chlad, Pavel Kyklop Matoušek, Karel Dědek Křídlo,
Milan Šerif Moos, Tonda Vrána, Míra Čumák Ondříček, Martin
Vlk Volf a zahrála k dobré pohodě všech zúčastněných a
hostů v Hasičském klubu.
Za nemalého nadšení osazenstva zazpívali své oblíbené písně
a přidali i něco ze svých zážitků, takže nebyla nouze ani o
smích.
Děkujeme všem za krásný večer!

PŘEDNÁŠKA
Vážení spoluobčané, obracím se na vás s nabídkou přednášky na téma: BIBLE.
Navazuji na přednášku v listopadu minulého roku
s opakováním i pokračováním na toto téma. V dnešní době,
době viditelných nedostatků ve vztazích mezi lidmi a určitého
zmatku je dobré hledat pokoj a zastavit se.
Zvu vás na přednášku o obsahu této Knihy 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: V sobotu dne 14.4.2011 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)

Pokud není uvedeno jinak, konají se akce vždy v infocentru.
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

ZPRÁVA Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Rada schválila nájem nebytového prostoru v č.p. 53, Malé
náměstí, Toužim, paní K. Daňkové s platností od 01.04.2012
k provozování prodejny květin, dárkových předmětů, dekorací
a služeb aranžování.
Rada schválila přidělení prvních čtyř bytů v novém DPS
uchazečům, kteří splňují podmínky. Byty budou předány po
kolaudaci objektu v květnu letošního roku.
Rada schválila příspěvek ve výši 12 tis. Kč na činnost o.p.s.,
Středisko pro ranou péči Plzeň, která poskytuje terénní služby rodinám v Plzeňském a Karlovarském kraji a v našem
městě poskytuje službu rané péče jedné rodině.
Rada schválila příspěvek ve výši 30 tis. Kč na činnost fotbalovému oddílu SK Toužim.
Rada schválila příspěvek ve výši 5 tis. Kč na činnost oddílu
stolního tenisu SK Toužim.
Rada schválila příspěvek ve výši 9 tis. Kč na činnost o.s.
Kontakt bB, středisko Karlovy Vary, jehož služeb využívají
zdravotně postižené osoby z našeho města.
Rada schválila podání žádosti o dotaci na vybavení městských
strážníků a to na částku 242 100,- Kč, se spoluúčastí města
ve výši 30 tis. Kč.
Město získalo dotaci ve výši 400 tis. Kč z Programu regenerace městských památkových zón na rok 2012. Využití
prostředků bude projednáno na zasedání zastupitelstva.
Rada schválila Závazná pravidla rady města Toužim pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Rada schválila text vyhlášení výběrového řízení na obsazení
dvou míst strážníků městské policie.
Rada schválila pokračovat ve výkonu veřejné služby pod
vedením TSM Toužim a s ředitelem TSM Toužim a Úřadem
práce projednat podmínky a rozsah výkonu veřejné služby.
Rada schválila znovuotevření zájmových kroužků v ZŠ Toužim
od 01.10.2012. Podmínky pro otevření kroužků budou projednány na příští schůzi rady.
V Toužimi 24.02.2012
Ing. Šimonovský

Dovolte mi, abych Vás v krátkosti informoval o některých
změnách v sociální oblasti, které nastaly s příchodem
letošního roku. Od 1. 1. 2012 došlo ke sjednocení výplatního
místa pro všechny nepojistné sociální dávky, což znamená, že
dávky jsou poskytovány Úřadem práce ČR. V Toužimi je
Dislokované pracoviště Toužim - Úřadu práce Karlovy Vary na
adrese Toužim, Sídliště 427 (bývalá budova finančního
úřadu). Na tomto pracovišti získáte informace o všech sociálních dávkách. MěÚ Toužim zachoval funkci sociálního pracovníka s novou pracovní náplní. Do této funkce byla jmenována
paní Ivana Mikulová. Někteří z Vás se mohli již s paní
Mikulovou setkat, nebo od roku 2000 pracovala v odboru
sociálních věcí a poskytovala dávky sociální péče a následně
dávky hmotné nouze.
V případě, že kdokoliv z obyvatel našeho města, či přilehlých
obcí je v nepříznivé sociální situaci nebo je ohrožen sociálním
vyloučením, může požádat o spolupráci při řešení konkrétní
situace. Sociální pracovnice Vám dále může pomoci v těchto
úkonech :
- základní sociální poradenství,
- doprovod při jednání na úřadech (jen ve výjimečných
případech),
- pomoc při sepsání žádosti, odvolání, stížnosti,
- pomoc při vyřizování důležitých osobních dokladů (rodný list,
občanství ČR, občanský průkaz, úmrtní list),
- pomoc při vyřizování sociálních dávek a vypisování
formulářů.
Kancelář paní Mikulové je v přízemí MěÚ Toužim - dveře č. 9,
telefon 353 300 716.
Ing. Šimonovský
tajemník MěÚ Toužim
s RWE a protože při loňském výběru formou poptávky byla
nabídka společnosti RWE cca o 10% vyšší - vybrali jsme
nového dodavatele pro rok 2012, a to jak pro centrální kotelnu, tak i pro malé domovní kotelny s fixní jednosložkovou
cenou. I u dodávky elektrické energie jsme u společnosti ČEZ
poprvé dosáhli pro rok 2012 nižší individuální ceny.
Cenu tepla ovlivňuje samozřejmě také funkční provoz a rozvod
v rozvodné síti. V loňském roce jsme opravili a znovu zaizolovali část topného kanálu směřující k výměníkové stanici.
Pokračovali jsme ve výměně nádrží na teplou vodu na předávacích stanicích včetně rozvodů a dále na opravě kotlových a
oběhových čerpadel. Většina těchto oprav je financována jako
v předchozích létech z příspěvku města Toužim a rezervního
fondu PO. V roce 2012 budeme pokračovat ve výměně nádrží
na teplou vodu a začneme s výměnou patních měřičů na
domech. Při provádění pravidelných kontrol na zdroji a otopné
soustavě zjiš ujeme občasný úbytek technologické vody /tento
jev je správný pokud jsou vykonávány hlášené výměny radiátorů
a nutné opravy na domovních rozvodech/. Úbytky se však objevují i mimo hlášené opravy a nevěříme, že by jednotlivci mohli
odebírat vodu přes vypouštěcí uzávěry v garážích z otopné
soustavy a používat ji k i jiným účelům. Uvědomujeme si, že
tuto vodu zaplatíme všichni.
Přes veškeré snahy zabezpečit solidní cenu tepla neovlivníme
tak jako loni (jak počátkem roku, tak koncem roku) klimatické
podmínky ani vývoj sazby DPH. V předcházejících letech zásadní změnou vyplývající z přijatých novel zákona o dani z přidané
hodnoty je zvýšení snížené sazby DPH z 9 % ( do r. 2009) na
10 % a pro rok 2012 na 14%.
pokračování na str.5

Informace odběratelům tepla
z centrální blokové kotelny v Toužimi
Jako každoročně v těchto měsících přichází období vyúčtování
tepla a teplé vody. Rádi bychom své odběratele průběžně informovali o vývoji tvorby cen jak tepla tak i nakupovaného plynu
a elektřiny potřebných pro výrobu tepla a o činnosti ve výrobě
a rozvodu tepla.
Cena tepla, kterou platíme, závisí z velké míry na tom, za kolik
zemní plyn nakoupíme. Mezi dodavateli plynu existuje
konkurence. Totéž platí i u elektřiny, vybrat si můžeme jen
dodavatele (tj. společnost, která nám dodá přesně dané
množství suroviny). Tento plyn k nám však proudí přes
přenosovou soustavu, která patří distributorovi. Zde
konkurence neexistuje- /je pro všechny stejný/.
Cena plynu tomuto rozdělení odpovídá. První část je neregulovaná (cca 71% z ceny) platíme dodavateli za dodaný plyn,
energii. Druhá regulovaná (cca 24% z ceny) je stanovována
Energetickým regulačním úřadem a týká se přepravy a distribuce. Výši neregulované ceny určuje trh a stanovuje ji
obchodník. Tato cena je výsledkem smlouvy uzavřené mezi
dodavatelem (obchodníkem se zemním plynem) a námi. V
posledních dvou letech jsme sjednali nově pro náš centrální
zdroj individuální (nižší než je cena pro velkoodběratele) cenu
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pokračování ze str. 4
Kalkulace ceny tepla jsou smluvním odběratelům (Bytové
družstvo, Bytové hospodářství, ČR - Úřad práce, M. Krausová,
MŠ, Město Toužim, Jednota) oznamovány na následné roční
období cenovým ujednáním. Podrobnosti odběru, tvorby cen a
výsledky roku jsou projednány na vyžádaných jednáních. I
přesto bychom byli rádi za nové požadavky z řad odběratelů
(př. prodloužení doby ohřevu teplé vody), abychom pokud to
technické možnosti dovolí, mohli vyhovět a tak i zkvalitnit
dodávky tepla a teplé vody do našich domovů.
Prosíme odběratele, aby při případných nutných opravách na
otopné soustavě i na rozvodech teplé vody ( zabezpečovaných
dodavatelskou firmou) nahlašovali provádění oprav a kontrolovali zpětné nastavení systému otopné soustavy.
Nefunkčnost z tohoto důvodu zhoršuje kvalitu vytápění a
dodávek teplé vody našich sousedů, i když k domům je teplo
přivedeno. Nakonec porovnání cen:
Ceny tepla bez DPH na blokové kotelně v předchozích letech:
2008 - 482,55 Kč, 2009 - 482,55 Kč, 2010 - 472,73 Kč.

instalovány výstavy: Zachraňme dominanty, Kraj živých vod,
výstava obrazů Aleny Skalické - Odpoutání, či výstava Vánoční.
V současné době je to pak výstava MUDr. Hlouse - Dřevořezba.
Akcí připravených a také uskutečněných novým Infocentrem bylo
v loňském roce více než 50. Cesta z města o.s. úzce spolupracuje s občanským sdružením Pod střechou, MAS Náš region,
základními organizacemi Českého svazu ochránců přírody, obcemi a městy v okolí apod. V Infocentru jsou pro zájemce k dispozici letáky, brožury, mapy, tedy vše potřebné pro pěší, cyklo a
hipo turistiku. Infocentrum je také místem konání různých přednášek a vernisáží. Takže celkové oživení kulturního a společenského života v Toužimi.
Pro větší informovanost a pohodlí návštěvníků v našem kraji
plánuje sdružení Cesta z města v letošním roce doplnění
mobiliáře na turistických trasách a instalaci informačních panelů
k zajímavým turistickým cílům. Infotabule se připravují
k pramenu řeky Střely v Prachometech, do zaniklé obce
Dřevohryzy nebo k bývalému Lachovickému mlýnu. Dalším
plánem je umístění plastových map na odpočívadla u Štědré
a Lažan, příprava výletního okruhu kolem Toužimi a vytvoření
audioprůvodce po cyklotrasách. Infocentrum Toužim provozované
Cestou z města o.s. má naplánováno ještě mnoho dalších akcí.
Takže se máme na co těšit.
Pan Vlastimil Šindelář seznámil přítomné s činností občanského
sdružení Pod střechou. Skoky u Žlutic - poutní místo. Barokní
kostel Navštívení Panny Marie byl pro návštěvníky
v loňském roce otevřen 110 dní. V kostele se uskutečnilo
6 poutních mší svatých a 5 koncertů, které jsou velmi oblíbené.
V loňském roce navštívilo toto místo na 3000 poutníků.
Občanské sdružení mimo organizování poutí také připravovalo
Noc kostelů, putování stezkou A.M. Davida, společně
s Cestou z města Davidovu noc na Branišovském vrchu, s besedou v Nežichově, které se opět zúčastnila Doc. Šolcová Dr.Sc.
Dále bylo prováděno značení II. etapy poutní stezky A.M. Davida
od kostela sv. Blažeje do kláštera v Teplé, takže došlo k uzavření
okruhu. Byla přeznačována Naučná poutní stezka z Kláštera premonstrátů v Teplé do Skoků, dle požadavku Oblasti Klubu
českých turistů Karlovarského kraje. O.s. Pod střechou se podílelo i na dalších akcích pořádaných ve městě Toužim, v Protivci,
v Radyni a na dalších místech regionu. V letošním roce bude
sdružení opět pokračovat v doznačování a přeznačování poutních
stezek. Počítá se s umístěním informační tabule na
Branišovském vrchu, v místech, odkud A.M. David provázel svá
astronomická pozorování.
Ing. Jiří Šindelář seznámil přítomné s postupem prací při obnově
a úpravě vývěrů kyselek. V loňském roce byly upraveny vývěry
Posečské kyselky, místo bylo zastřešeno. Posečská kyselka je
známá také jako Beránčí pramen. Kraj živých vod vydal v loňském
roce také informační letáček Putování po minerálních pramenech
našeho regionu, seznamující s prameny v našem regionu a je
k dispozici také v Infocentru Toužim.
Ing. Jiří Šindelář, pan Ondřej Fábera a pan Jiří Kapr informovali
přítomné o plánovaných akcích ve svých obcích
a městech. Zástupci Karlovarského kraje přislíbili pomoc
a podporu při realizaci jednotlivých záměrů, stejně tak Klub
českých turistů bude společně s místními sdruženími připravovat
další vyznačení cyklistických tras a představených naučných
stezek.
Jaroslav Hráský

Teplárenství města Toužim, PO

REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ V TOUŽIMI

Cestovní ruch
Ve čtvrtek 2. února se uskutečnilo v malém sále Infocentra
Toužim pracovní setkání zástupců občanských sdružení, místních
akčních skupin, měst a obcí regionu a zástupů Krajského úřadu
Karlovarského kraje, dále jen KK.
Za odbor kultury, lázeňství, památek a cestovního ruchu
KK byla přítomna ing. Elena Hávová, za odbor regionálního rozvoje KK pan ing. Milan Zukal. Za Klub českých turistů
oddělení cykloturistiky pan Miroslav Landa. Dále se setkání
organizačně zajiš ovaného Cestou z města o.s. zúčastnil
místostarosta města Toužim pan Roman Straka a starostka obce
Otročín paní Šašková. Ze Žlutic přijel pan Ondřej Fábera a z Nečtin
pan Jiří Kapr. Již z výčtu přítomných je patrno, že tématem jednání
je rozvoj regionu a aktivit v cestovním ruchu. Pracovní jednání bylo
také prezentací činnosti jednotlivých sdružení a neziskových organizací, působících v regionu. Jednání řídila předsedkyně občanského sdružení Cesta z města paní Kamila Prchalová, která také
prezentovala činnost svého sdružení.
Zastupitelstvo města Toužim na svém jednání dne 28.4.2011
zrušilo organizační složku města Kulturní a informační centrum
města Toužim. V této souvislosti byla uzavřena smlouva
s Cestou z města o.s., na zajiš ování veškeré činnosti bývalého
KICu. Sdružení nečekalo a již 16.4.2011 uskutečnilo pro občany
putování k minerálním pramenům pod názvem Kraj živých vod.
Putování k minerálním pramenům se uskutečnilo v minulém roce
ještě 4x. Další velkou akcí bylo divadelní představení na nádvoří
místního zámku. Hudebně dramatické zpracování Máchovy
lyricko-epické básně Máj, které přilákalo 11. května 2011
poměrně velké množství diváků následovala výstava v Infocentru,
pod názvem Demarkační linie, instalovaná k 66. výročí ukončení
II. světové války. Ve stejných prostorách byly následně
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PRANOSTIKY NAŠICH PŘEDKŮ

POZVÁNKA

Březen

Jarní setkání turistů Karlovarské
oblasti

w
w
w
w
w
w

Březnové slunce má krátké ruce.
V březnu vítr, v dubnu déš - pak jistě úrodný rok jest.
Lépe od hada být uštknutu, než v březnu od slunce ohřátu.
Na svatého Řehoře, líný sedlák který neoře.
Na 40 mučedníků /10.3./ - čtyřicet mrazíků.
Na sv. Řehoře /12.3./ led pluje do moře
a čáp letí od moře.
w Jedna vlaštovička nedělá jaro.
w V březnu ze dvou puten vody jedna lžíce bláta,
v říjnu z jedné lžíce vody dvě putny bláta.
w Studený marec, mokrá máj - bude humno jako ráj.
w Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
w V kožichu sij jařinu, v kožichu oziminu.
w Jak prší v březnu, tak také v červnu.
w Labu nese sníh na nose.
w Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě
mraků do velikonoc.
w Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
w Svatý Josef /19.3./ s tváří milou končí zimu plnou.
w Je-li na sv. Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
w Pěkný de na sv. Josefa zvěstuje dobrý rok.
w Svítí-li slunce na den Zvěstování, bude úrodný rok.
w Jestli na den Zvěstování Panny Marie /25.3./ ráno před
sluncem východu svítí-li oblakové, jsou a hvězdy spatřiti se
mohou, bude rok příjemný a úrodný.
w Za každou mlhou v březnu následuje po sto dnech bouře.
w O svatém Severinu /30.3./ je teplo i ve stínu.
w O svaté Balbíně /31.3./ je už u nás po zimě.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
pořádá za podpory města Teplá 14. ročník akce
Jarní setkání turistů Karlovarské oblasti
Sobota 24. března 2012
Start : individuální – z Mariánských Lázní, Milhostova,
Ovesných Kladrub, Mrázova, Poutnova, Hoštce, Otročína
apod.
Startovné : 30,- Kč; člen KČT 20,-Kč
Odměna : V ceně účastnického poplatku pamětní list, vstup
na setkání v kulturním domě, krásné zážitky v probouzející se
jarní přírodě, zajímavosti cestou, v cíli a v okolí (Turistická
známka č.1066). Vyjímečná příležitost – v 10.30
možnost prohlídky kostela sv. Jiljí na náměstí v Teplé.
Cíl : Sál kulturního domu v Teplé v sobotu 10.30 až 16.00
hodin. K poslechu a tanci hraje PRALESSANKA! V restauraci
přilehlého rodinného hotelu U Nádraží
(49˚58'35.493"N, 12˚51'35.564"E) lze po zakoupení stravenek v cíli poobědvat za speciální turistickou cenu Kč 75,(polévka+vepř. gulášek s knedlíkem, či pečivem).
VYBRANÉ TRASY: (Turistická mapa KČT č.2)
1. Vlakem z M. Lázní do stanice Teplá. Po žluté TZ vpravo do
Kláštera – možnost prohlídky kláštera premonstrátů, knihovny
atd. Pak pokračujeme zpět do města, na náměstí barok.
sloup Nejsvětější Trojice z r.1721, kostel Sv. Jiljí a z náměstí
dolů do cíle v KD u nádraží – celkem cca 4km.
2. Vlakem z M. Lázní do zastávky Milhostov – odtud po žluté
TZ k rozcestí U Pohodnice – vpravo po červené pokračujeme
do Ov. Kladrub a dále po trase č.3 do cíle v KD – 12,5km.
3. Ze zastávky Hoštěc přejdeme přes říčku Teplá, odbočit
vpravo na silnici do Teplé – cíl v KD 3km.
4. Ze zastávky Otročín projdeme obcí k obnovenému prameni
místní kyselky, dále po silničce vedoucí
do Teplé jdeme do cíle cca 9 km.
Informace : Kontaktní osoba - Milena Kafková, tel:
607508740, kafkova.milena@seznam.cz; jcerny.ml@seznam.cz
Zdrávi došli!!!
Pořadatelé z KČT Mariánské Lázně

Jaroslav Hráský

OZNÁMENÍ

Pracovnice Finančního úřadu v Karlových Varech
budou přítomny

Z TOUŽIMI

dne 26.3.2012
od 14,00 do 17,00 hodin

Na Hvězdicový pochod z Toužimi do Teplé
Pořádá: Oblast Klubu českých turistů Karlovy Vary
Datum pochodu: 24.3.2012
Start: Infocentrum Toužim v 8:00 hod.
Cíl: Dům kultury v Teplé do 17: hod.
Trasa: 14 km
Návrat zpět do Toužimi: vlakem přes Bečov
Další informace a upřesnění na plakátech
Srdečně zveme všechny příznivce zdravého pohybu.
Hvězdicový pochod je také zahájením turistické sezóny v
Toužimi.

v zasedací místnosti II. patro budovy Městského úřadu
v Toužimi, kde bude možné podat daňové přiznání
z příjmů.
Tiskopisy "Přiznání dani z příjmů fyzických osob"
je možné si vyzvednout v pokladně úřadu.
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ČESKÝ ZÁPAD
"Ženy byly do rekvalifikačního kurzu vybrány na základě
výběrového řízení. Ty úspěšné se pak do učení pustily naplno,
jsou šikovné a myslím, že je to i baví. Za měsíc se naučily
velmi mnoho, určitě by obstály i ve velkovýrobě a neměly problémy s rychlostí ani kvalitou. Zítřejší zkoušku by měly
s přehledem zvládnout. Spíš pak pro nás bude těžké rozhodnout, které z nich jsou ty nejšikovnější a které přijmout do
našich dílen," hodnotí průběh rekvalifikačního kurzu Kamila
Součková z Českého západu.

Rekvalifikační kurz
V textilní dílně Českého západu proběhl úspěšný rekvalifikační kurz v oboru šička
Od 30. ledna probíhal v textilní dílně Českého západu v Dobré
Vodě u Toužimi měsíční rekvalifikační kurz v oboru šička
akreditovaný MŠMT ČR. Kurz pro šest žen v rozsahu 200
hodin skončil 24. února závěrečnou praktickou a teoretickou
zkouškou. Na základě jejího výsledku budou od března v dílnách Českého západu zaměstnány tři ženy. Cílem kurzu je
zvýšit účastnicím kvalifikaci a pomoci jim vrátit se na trh
práce.

Kromě této rekvalifikace Český západ organizuje také motivační a aktivizační kurzy, zájemcům nabízí pracovní poradenství, možnost doplnění si základního vzdělání a šest nových
pracovních míst. Právě nyní vybírá účastníky pro rekvalifikační
kurzy dřevorubců a obsluha řetězových pil a křovinořezů.
Všechny tyto aktivity jsou bezplatné a probíhají v rámci
dvouletého projektu "Návrat do práce, návrat do společnosti",
který podpořil Evropský sociální fond, Evropská unie,
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.
Podporujeme vaši budoucnost - www.esfcr.cz.

Měsíční kurz probíhal denně od 8 do 16 hodin. Ženy pod
vedením zkušené lektorky Věry Sehnoutkové absolvovaly 60
hodin teorie a 140 hodin praktického výcviku. Během kurzu si
osvojily obecné postupy při šití a vytvořily řadu výrobků jako
jsou tašky, pytlíky, polštáře, závěsy, textilní hračky či deku
ušitou náročnou patchwork technikou.
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Coca - Cola Školský pohár
odstartuje již v březnu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V březnu 2012 odstartuje v ČR již jubilejní 10. ročník fotbalového turnaje Coca - Cola Školský pohár. Akce, konaná
pod záštitou MŠMT ČR a Fotbalové asociace ČR, je určena
žákům druhého stupně základních škol a nižších ročníků
víceletých gymnázií s výjimkou sportovních škol. Patronát nad
celou akcí převzal bývalý fotbalový reprezentant ČR Jan Koller.
I naše ZŠ Toužim se přihlásila do této soutěže, nebo i v
letech minulých jsme dokázali vybojovat velmi pěkná vítězství.
I v letošním roce se očekává účast více než tisíce školních
týmů, což dělá z turnaje jednu z největších tuzemských
sportovních akcí roku.
Celý turnaj se bude odehrávat podle pravidel FIFA a týmy se
utkají v obvodních, okresních a krajských kolech. Nakonec
nejlepších 8 chlapeckých a 8 dívčích družstev postoupí do
finálového turnaje, který se bude konat 4.-5. června 2012 na
stadionu AC Sparta Praha.
Na vítězný tým chlapecké části soutěže čeká mimo jiné odměna v podobě zájezdu na zápas české reprezentace na EURO
2012 v Polsku, kde se členové vítězného družstva stanou
předzápasovými vlajkonoši české reprezentace. Vítězný dívčí
tým zažije jedinečnou atmosféru letních olympijských her
v Londýně.
Nám nezbývá nic jiného než popřát našim nominovaným fotbalistům hodně úspěchů a sportovního štěstí a budeme jim
držet palce při všech zápasech, které odehrají. Cesta za
vítězstvím bude dlouhá, ale věříme, že pro nás bude úspěšná.
ZŠ Toužim - Mgr. P. Princl, J. Váňová

ZÁPIS
Zápis do prvního ročníku se uskutečnil 31. ledna a 1. února
2012. Dostavilo se 67 dětí 34 dívek a 33 chlapci, které
doprovázeli jejich rodiče i prarodiče.
Jako každý rok jsme pro budoucí prvňáčky připravili tři
zápisové třídy, ve kterých pracovalo osm učitelek. Děti měly
možnost si poprvé vyzkoušet školní práci a ukázat nám, co již
všechno dovedou. S plněním úkolů jim pomáhaly paní
učitelky. Všechny děti byly úspěšné. Za odměnu si odnesly
něco málo sladkostí a drobné dárky, které pro ně vyrobili žáci
prvního stupně.
Přítomna byla i školní psycholožka paní Škrabánková, která
s rodiči konzultovala případný odklad školní docházky.
Na všechny budoucí prvňáčky se moc těšíme a přejeme
hodně úspěchů v nové etapě jejich života.
Učitelky a učitelé ZŠ Toužim

Lyžařský výcvik na Šumavě
Tak jako každý rok ,tak i v letošním školní roce 2011-2012
jsme prožili suprový týden na Železné Rudě spojený
s lyžařským výcvikem.
Během týdne jsme se naučili zvládat lyžařské základy, prožili
jsme nezapomenutelné zážitky se svými spolužáky a taky
jsme se něco dozvěděli o tomto příhraničním městečku.
V průběhu pobytu jsme si zkusili také bowling, který jsme
si zahráli v restauraci u Larvů, kam jsme docházeli na obědy.
Poděkování si určitě zaslouží páni učitelé P. a J. Princlovi,
kteří se o nás po celou dobu starali a učili nás tomuto bílému
sportu. Děkujeme též vedení naší školy, že umožňuje tyto
sportovní aktivity na naší škole provozovat. Je to báječný
zážitek a doporučujeme všem nastávajícím sedmákům,aby si
tuto akci nenechali ujít.

15 schodů prevence
27. ledna 2012 se konal v místní sokolovně zajímavý pořad
pro žáky 1. a 2. stupně týkající se kyberšikany, obrany proti
ní, zneužívání sociálních sítí a internetu.
Pořad režíroval a uváděl Š. Pečenka, který je členem divadelní společnosti Komediant.
Zábavnou a hravou formou dovedl vtáhnou žáky do děje a
rozehrát s nimi situační hry na počítači, asi jak to chodí, když
děti serfují na netu a co nebo kdo se může skrývat na druhé
straně počítače. Žáci živě reagovali na jeho výstupy a glosy
a doplňovali jeho hovorové obraty tak, jako by tam seděli oni
sami.
Ve druhé části pořadu si žáci zasoutěžili ve znalostech
z oblasti první pomoci, tísňového volání a zneužívání
návykových látek. Družstva byla smíšená ze 6.- 9. tříd
a vítězné družstvo postoupilo do okresního kola, které se
bude konat v březnu 2012 v Karlových Varech.
Tento pořad primární prevence se uvádí po celé republice
a tak se ve finálovém souboji utkají žáci ze všech krajů republiky.
Než se ale pojede na okresní kolo, musíme stále ještě pilovat
a zlepšovat svoje dovednosti i praktické znalosti.
J. Váňová - ZŠ Toužim

ZŠ Toužim - žáci 7.A S. Málková,k. Matoušková
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Pro rok 2012 se stal Karneval opravdu velkolepou podívanou!!! Toužimskou sokolovnu navštívilo kolem 300 masek.
Celé akci předcházely velké přípravy. Sháněli se peníze na
nákup sladkostí dětem do balíčků, výzdobu sokolovny,
na balónky a ceny do soutěží.
Sponzoři pomohli penězi, maminky a tatínkové přiložili ruku
k dílu při výzdobě sokolovny, balení balíčků s dobrotami a
pořízení úžasných masek pro své malé ratolesti. Paní ředitelka pozvala šikovného a osvědčeného zvukaře a moderátora
pana Pečenku. Za pomoci mladých asistentů se pan Pečenka
postaral o zábavu a skvělou hudbu pro naše rejdění a řádění.
Masky byly úžasné, vedle malých princezen, pohádkových víl,
čarodějnic,baletek, klaunů, kovbojů, indiánů, pirátů, třeba
také
Spidermani,
Batmani
a
nejrůznější zvířátka.
Sladké občerstvení, které nám
připravili v kuchyni MŠ bylo zaslouženou odměnou pro maminky, tatínky,
babičky, dědečky i sousedy..
Děti si odnášely domů z tanečního
reje kromě příjemných zážitků spoustu
dobrot, balíčky s překvapením.
Díky rodičům našich dětí a sponzorům
jsme prožili báječné odpoledne plné
radosti.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

KARNEVAL
Hlavní pořadatel SRPDŠ při MŠ Sluníčko Toužim, spolupořadatel město Toužim
Únor měsíc karnevalu,
radosti a smíchu.
K tanci vyzval král i šašek
pohádkovou vílu.

Moc děkujeme sponzorům – OK STS,
OZAP, ČESKÝ ZÁPAD, IDS GASTRO,
COOP, FRAPE, ARTIFEX, HOLLANDIA, Lenka Scherbaumová, Karel
Štumpa, Roman Hanzlíček, a
manželé Hosnedlovi a Košlerovi,
restaurace u Čápa.

„Nemáme strach z čertů malých,
z čarodějů, strašidel,
tolik postaviček známých
ještě nikdo neviděl.
V rohu stála krásná víla,
vodník tančil s kovbojem,
princezna ač celá bílá
s korunkou a závojem.
Indián s barevnou tváří
tancoval se zvířátky,
všichni jak sluníčko září,
všichni jsou jak z pohádky.“
Bc. Lucie Dvořáková,
učitelka MŠ Toužim
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Fotografie a úprava stránky: Ateliér Černický
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ASIE 2011 prezentovat jeho bratr Miroslav Kalčic.
Infocentrum stále nabízí i dalším zájemcům možnost prezentace, stačí se ozvat telefonem, e-mailem nebo zajít osobně se
domluvit přímo do Infocentra. Jste srdečně vítáni a budeme
jedině rádi, pokud nabídnete dalším posluchačům zajímavé a
nevšední zážitky, jako to udělal náš první aktér. I přes technické potíže zvládl prezentaci na výbornou a vytvořil takřka
domácí atmosféru a nabídl opravdu nevšední záběry, za což
mu moc děkujeme.
No a ještě trochu kultury nakonec. V neděli 26.2. se
v kinosále hrála pohádka O DUCHU BUMBULOVI. Ona se tedy
vlastně ani tak nehrála, nedorazili herci, jenom jeden fotograf,
tedy spíše fotografka a tak si ji děti musely nakonec zahrát
samy. A to byste někteří čubrněli, jak jim to šlo. Prostě divadlo, jak má být.
- BP -

INFO Z INFOCENTRA
Jsme mile překvapeni, že si k nám našli cestu i ti, kteří možná
donedávna ani nevěděli, že je v Toužimi nějaké Infocentrum
nebo kde se vůbec nachází. Dorazili díky krásné výstavě
MUDr. Hlouse - DŘEVOŘEZBA. Během trvání výstavy v lednu a
únoru ji shlédlo rekordní množství lidí. Výstavu navštívilo i
mnoho žáků místní ZŠ. Panu doktorovi patří veliký dík a
pochvaly od mnoha občanů i od nás. Věříme, že mnohé zajímavé sbírky, či ukázky svých prací nabídnou i další občané.
Nebojte se pochlubit se svými koníčky!
Odpolední setkávání dětí pravidelně každý čtvrtek se osvědčilo. Děti si tak nemusí pamatovat, kdy že to byly naposledy a
tak navštěvují bu výtvarný kurz TVOŘENÍČKO,
nebo poznávají nové zajímavé věci ze svého
města i okolí při setkáních pod názvem
TRYCHTÝŘ. Na prvním únorovém setkání si děti
domalovaly již zminula připravenou herní mapu
toužimska. Dokonce si již svoji vlastnoručně
vyrobenou hru i zahrály. Vybíraly protivníkům
záludné otázky z oblasti historie i místopisu a na
tyto hledaly následně odpovědi.
Poutavou hodinkou pohádek Boženy Němcové
odstartoval pan učitel Jiří Štolfa v úterý 7.2. pořad
ČTENÍ PRO DĚTI. Věříme, že si děti občas rády
odběhnou od svých povinností i počítačů a najdou
si cestu a chvilku času na tento určitě přínosný a
zajímavý pořad. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat panu Štolfovi za jeho čas a ochotu.
HISTORICKÝ KROUŽEK se sešel v pátek 10.2.
Hovořilo se o problematice a možnostech
záchrany a propagace památek, objevování historických skvostů, především však o zámku.
Toto je i téma příštího setkání v úterý 6. března
od 18. hodin.
Sobotní večer 18.2. patřil kapele Alband, s rockovou legendou leaderem a zpěvákem legendárních KERN Jardou Albertem Kronkem. Je
vidět, že to "chlapcům" pořád hraje, což
s povděkem přivítali především jejich dlouholetí
přívrženci. Atmosféra byla skvělá a už se těšíme
na další kapelu v tomto novém hudebním klubu v
restauraci U Slepičků.
V úterý 21.2. se konal cestopisný pořad AMERIKA
objektivem Petra Kalčice. Cestopis většinu
návštěvníků zaujal a vznikl tak nápad, scházet se
častěji, pravidelně každý měsíc a sdílet se, se
svými pořízenými snímky z cest, výprav či dovolených. Již tento měsíc, v pátek 9.3. bude své
fotky z Výletu do neznáma . . . nazvaný jednoduše
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loží (hornina pararula), jedno až dvouprostorové a zaklenuté
valenými kamennými klenbami, výhradně jednopodlažní
a netvoří vzájemně propojené systémy. Cisterny jsou ve
sklepích umístěny různým způsobem, ve zcela nebo jen zčásti
zapuštěných výklencích, nejčastěji v koutech sklepa, nebo
volně při některé straně sklepa. Jejich objemy se pohybují od
0,5 do 1 m3 při hloubkách 0,75 až 1,5 m. Tyto podzemní
cisterny, místně nazývané studánky (v něm. "Brunnen"), lze
ještě dnes spatřit v dochovaných středověkých sklepech domů
čp. 35, 40, 59, 72, 85, 88, 90, 114 a v některých dalších, kde
však již byly zasypány (např. čp. 35, 42, 69). Cisterna
v severním sklepě bývalé radnice čp. 35 měla být podle pamětníků propojena s šachtou v prostoru přízemní vstupní síně mázhauzu. Z dané geomorfologické a geologické situace lokality i ze zkušeností převzatých od uživatelů některých domů
s dochovanými cisternami lze usuzovat, že většinu sklepních
cisteren napájela povrchová voda prosakující na skalní podloží
a stékající po něm do nižších poloh. Jistou vyjímkou je cisterna
v gotické části sklepa býv. "starého" obecního pivovaru, dnes
čp. 69. Do této cisterny totiž ústí kanálek, který mohl sloužit
pro přívod deš ové vody zachytávané ve střešních žlabech, případně pro přívod vody z přepadu pivovarské kašny. Důmyslný
středověký systém podzemních cisteren a odvodnění podzemí,
využívající daného a přirozeného hydrologického režimu,
spolehlivě fungoval až do nedávné doby, kdy byly provedeny
neuvážené stavební zásahy. Tam, kde byl původní hydrologický
režim narušen zasypáním či vybetonováním sklepa, došlo ke
zvýšení hladiny spodní vody s následným zatopením sklepů, což
zase způsobilo vzlínání vlhkosti do neodizolovaného zdiva
základů a nadzemních částí historické zástavby (např. čp. 52
a 55) a tím vznikly problémy s vlhkostí staveb. Za zatopení
některých sklepů může také narušení původního středověkého
podzemního odvodňovacího a mladšího kanalizačního systému
města z roku 1912. Z tohoto důvodu bylo v nedávné době
žádáno, aby se při řešení tzv. "regenerace" náměstí a přilehlých
ulic odstranily tyto závady a bylo vyřešeno i odvodnění podzemí
města, bohužel zatím marně. Někteří dnešní uživatelé sklepů
historické vodní cisterny používají jako zdroje laciné užitkové
vody nebo také třeba ke krátkodobému přechovávání
nalovených ryb, většinou však nejsou nijak využívány, někde
jsou zavaleny odpadky. Je zřejmé, že kvalita vody z těchto zdrojů nebyla ve středověku nijak valná, zejména s ohledem na
tehdejší způsob městského života a úroveň hygieny. Ani
vydatnost, zejména v suchých obdobích, nebyla dostačující.
A tak bylo nutno hledat jiné zdroje vody.

Seriál k 100. výročí moderního
vodovodu v Toužimi

Z minulosti zásobování města
Toužimi vodou
Písemných pramenů k problematice historie zásobování
města vodou není mnoho. Většinu z nich najdeme v úředních
písemnostech archivního fondu Velkostatek Toužim (SObA
v Plzni, pob. Žlutice), zpracovaného a publikovaného Antonem
Gnirsem.3 Archiv města Toužimi (Státní okresní archiv Karlovy
Vary) je neúplný a dosud archivně nezpracovaný. Další velmi
cenné informace, zejména o provozu obou starých vodovodů
na přelomu 19. a 20. stol., přináší ve svém článku Franz
Albrecht, toužimský regionální historik a pamětník.4
Na samém počátku existence Toužimi byl hlavním a patrně
i jediným zdrojem vody pro její obyvatele tok říčky Střely, která
v těch dobách byla ještě čistou lesní bystřinou, bohatou na ryby
i raky. Zpočátku se voda musela do areálu dvorce, později
probošství donášet, což bylo zejména z hlediska zajištění
obranyschopnosti nevyhovující. Proto lze předpokládat, že již
záhy měl dvorec jiný, bezpečnější zdroj vody. Zcela určitě takový
zdroj muselo mít opevněné proboštství a později hrad. Tím
mohla být studna a nebo cisterna na deš ovou vodu. Po obou
těchto možných zdrojích se však nedochovala žádná stopa, jak
stavební, tak i písemná. Vzhledem k geomorfologické poloze
někdejšího hradního jádra (leží na skalním výběžku) by předpokládaná studna musela dosahovat až k hladině přilehlého
toku říčky Střely. Za pozornost stojí objekt dnešního Dolního
zámku, který vznikl přestavbou gotického předhradí s poplužním
dvorem.2 Podzemí jeho jižního křídla tvoří dvě propojené sklepní prostory zčásti zahloubené do skalního podloží a sklenuté
valenými kamennými klenbami. V severovýchodním koutu
menšího západního sklepa je vestavěna válcová šachta do níž
je vloženo vřetenové schodiště, které je datováno r. 1576-78
(zhotovené z druhotně přetesaných gotických kamenických
článků). Ve východním větším sklepě, který je přístupný
barokním rampovým schodištěm, se na východním čele klenby
nachází ústí z cihel vyzděného kanálu, neznámé funkce, který
mírně stoupá východním směrem. Výše uvedené stavební
detaily mohou ukazovat na někdejší možnou funkci těchto prostor jako podzemních cisteren, jejichž napájení nejspíše obstarával přívod deš ové vody ze střech (podobné řešení lze najít
např. u hradu Gutštejna), později asi vodovod, resp. přívod
odpadní vody z některé ze zámeckých kašen.
Obyvatelé města byli v prvních okamžicích jeho existence
odkázáni především na vodu ze Střely a z hradu. Zásobování
města vodou však velmi rychle převzaly samostatné domovní
a veřejné zdroje vody. Byly jimi studny ve dvorech a zahradách,
nejčastěji se ale jednalo o podzemní cisterny umístěné ve
sklepích téměř každého městského domu. Cisterny tvořily
prohlubně vylámané ve skalním podloží a zapuštěné pod
úroveň podlah sklepů (viz obr. 1). Sklepy toužimské středověké
zástavby jsou převážně polozapuštěné, zčásti zahloubené do
poměrně mělce, kolem 1 m hluboko položeného skalního pod-

Poznámky:
1
Jiří SCHIERL, Josef KÖPPL, Vladimír GROSSER: 525 let města Toužimi,
Městský úřad v Toužimi, Toužim 1994, s. 4-25.
2
Stavebně historický průzkum zámku v Toužimi, Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů Praha, 1974, Památkový ústav v Plzni.
3
Anton GNIRS: Das ehemalige herzoglich sächsich lauenburgische und markgräflich badische Amtsarchiv aus dem Schlosse zu Theusing in Böhmen,
Rudolf M. Rohrer, Brno, 1933.
4
Franz ALBRECHT: Theusing in meiner Jugendzeit, in: Theusing im Egerland
- Geschichte einer deutschen Stadt in Böhmen, ed. Günther KAHABKA,
Friedberg/H., 1988.

pokračování v příštím čísle
11

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 2/2012

DOBRÁ VODA

Dobrá Voda denně doma,
aneb tvorba dětského časopisu
v romské komunitě
V červnu 2009 skupina studentů gymnázia Přírodní škola
z Prahy strávila dva týdny v romské komunitě ve vesnici Dobrá
Voda. Bylo to v rámci velkého školního projektu nazvaného
Expedice, který se koná každoročně a tenkrát se konal na
Tepelsku. Většina našich spolužáků se věnovala různým
průzkumům v terénu (např. minerálních pramenů, zaniklé vesnice Skoky a další), my jsme ale chtěli zkusit něco zcela
jiného. Proto jsme se spojili s členy sdružení Český západ
a společně vymysleli projekt, během kterého jsme nejen
připravovali pro děti z Dobré Vody zábavné a výukové programy, ale podle námětů a kreseb romských dětí jsme
společně vytvořili čtyři animované filmy, které jsme vydali na
DVD s názvem "Příběhy patronů Dobré Vody". Byla to úžasná
obohacující zkušenost, protože jsme díky sdružení Český
západ mohli v Dobré Vodě přímo bydlet, začlenit se do zdejší
komunity a věnovat se dětem naplno. Dobrovodské děti byly
úžasné, pořád něco tvořily a vyprávěly, filmy se všem moc líbily a my jsme opravdu neradi z Dobré Vody odjížděli.

Ze starých kyblíků polepených izolepou byla skvělá sestava,
která nás překvapila nejen svým dobrým zvukem, ale i odolností. Měla obrovský úspěch a vydržela toho dost, než se
intenzivním používáním rozbila.
Během výtvarného programu jsme kreslili, což je, zvláště
v dětském časopisu, základ. Učili jsme se ale i fotografovat.
Dobrovodské děti totiž milují kamery, počítače, fo áky a
všechnu různou techniku. Proto jsme jedno odpoledne strávili
v lese a poté, co jsme dětem půjčili naše fotoaparáty, vysvětlovali, jak by se mělo správně fotit a jak udělat snímek zajímavějším. Hrozně je to bavilo a to hlavní přišlo nakonec. Děti
si mohly na jeden den fo ák půjčit domů a fotit to, co je
samotné zajímá. A věřte nevěřte, takové fotky jste ještě neviděli. A fo áky? Vrátily se všechny úplně v pořádku a nadšení
bylo na všech stranách.
A pak už zbývalo napsat opravdové reportáže a to určitě nejde
jenom tak. Děti prolezly celou Dobrou Vodu a vyptávali se, a
už v keramické dílně nebo třeba u jednoho německy mluvícího
souseda. Největším počinem pak byl výlet do nedaleké vesnice Nová Farma, kde zjiš ovali, jak se tam obyvatelům žije. A
bylo to s Dobrou Vodou opravdu zajímavé srovnání. Dokonce
s sebou vzali malou Klárku, která se účastnila fotografického
programu a nafotila tam zajímavé snímky.

Nastal rok 2011 a naše škola se chystala na expedici na
Tepelsko znovu. Zajásal jsem. Hned jsem věděl, že bych rád
pracoval opět v Dobré Vodě se zdejšími dětmi. Ale jak by se
práce dala pojmout tentokrát? Jak to tam vypadalo před
dvěma lety a co byl náš největší problém? Když jsme tvořili
filmy, dětem to ohromně šlo. Ale abychom udělali animovaný
film, občas jsme je museli zastavit v další tvůrčí činnosti.
Například: Potřebovali jsme nakreslit koně. Jen koně do
příběhu, nic víc. Ale jen jsem se otočil, na papíře bylo koňů
pět, každý byl jiný a zároveň už mi Vlastík povídal úžasnou
pohádku o těch pěti rozdílných koních. Ale my jsme potřebovali jen ten jeden obrázek…škoda. Co ale s dětmi dělat, aby
se tohle nestalo? Lámal jsem si hlavu dlouho, ale pak mě to
napadlo: Uděláme časopis!

Časopis nakonec vznikl, dokončili a vytiskli jsme ho těsně
před naším odjezdem a měli radost z toho, že sklidil
u domácích ohromný úspěch. Jmenuje se "Dobrá Voda denně
doma" a myslím si, že se opravdu povedl a dokáže velmi
dobře reflektovat celou Dobrou Vodu a život v ní.
Pokud byste o něj stáli, nebojte napsat email na
filip.mmasek@gmail.com.

Nadchnul jsem pro ideu několik kamarádů a zpočátku jsme si
všechno představovali opravdu dost jednoduše: budeme si
čtrnáct dní s dětmi hrát, kreslit, zpívat a fotit a pak to všechno narveme do časopisu. A navíc se pokusíme děti pro
novinařinu nadchnout, aby časopis mohl vycházet dál i bez
našeho přičinění. No, nějak takhle to nakonec rámcově i bylo,
ale cesta k výsledku byla o dost složitější.
Každý den, když děti přijely ze školy, jsme se jim začali věnovat. Začali jsme tvořit. A to hned několika způsoby. Celou tuto
tvorbu jsme si ve skupině rozdělili, takže každý měl na starost
jeden "program".
V rámci hudebního programu jsme s dětmi hlavně zpívali.
Přivezli jsme ale i jednu starší kytaru a na tu jsme je učili hrát.
A úplně největším dílem byly bubny, které tam děti vytvořily.

Ve spolupráci s redakcí Toužimského zpravodaje se Vám
během dalších čísel pokusíme představit vybrané nejzajímavější články a obrázky. A snad časem naši přátelé z Dobré
Vody doplní tyto stránky dalšími reportážemi a zajímavostmi
z jejich současného života.
Jsme opravdu rádi, že jsme tuto práci mohli uskutečnit.
A děkujeme všem, kdo nám pomohli. Bylo to pro nás všechny velké obohacení a rádi se do Dobré Vody vracíme
a budeme vracet.
Filip Mašek, student sexty gymnázia Přírodní škola
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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
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