TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 3/2012* cena 5,- Kč

že zde nebude nikdo bydlet, nikdo si zde nebude dělat, co ho
zrovna napadne, nikdo si zde nebude pořádat žádné akce,
které by mohly vrhnout stín na toto sociální centrum, které by
mělo vzniknout především k výchově vyloučených skupin obyvatel. Vše zde bude striktně organizováno! Není proto třeba
mít strach z přísunu nových takzvaných "nepřizpůsobivých".
Tato dotace je 100% hrazena z dotačního titulu, a proto
město nemusí vyčlenit žádné své finanční prostředky pro realizaci tohoto projektu. Doba, po kterou toto centrum musí fungovat, je 10 let. Po uplynutí této doby si město s takto
nabytým majetkem (počítáme maximální využití dotace - 25
mil. Kč) může nakládat dle svého rozhodnutí.

CO SE DĚJE V TOUŽIMI

Příprava sociálního
centra v Toužimi
Již více než jeden rok pracujeme na přípravě žádosti o dotaci,
která byla vyhlášena ministerstvem práce a sociálních věcí.
V dnešní době je to jedna z opravdu mála dotací, které jsou
vyhlášeny a je možnost je získat.
Protože začíná být mezi lidmi kolem této přípravy, která je
v době, kdy tento článek budete číst, vlastně již ukončena, nebo
žádost byla podána koncem měsíce března 2012, poměrně
dost nejasností, pokusím se Vám tento záměr nastínit.
Již za působení bývalého pana starosty se město přihlásilo do
programu začleňování sociálně vyloučených skupin lidí, to je
navrátit tyto skupiny zpět na trh práce a do společnosti. Zde
šlo zatím pouze o věc, kdy se mělo konstatovat, zda se připojit k tomuto programu, či nikoliv. Na přelomu roku 2010 a
2011 nás kontaktovala Agentura pro sociální začleňování,
která byla zřízena Úřadem vlády. Byl to okamžik, kdy bylo
třeba již začít naplňovat souhlasné stanovisko města se
začleňováním.
Měli jsme možnost vybrat si z mnoha z různých nabízených
projektů. Z těchto projektů mi nejvíce utkvěl
v paměti jeden, který nabízel zdarma vybudování ubytoven pro
vyloučené skupiny obyvatel. Zde by tito lidé pak následně měli
možnost bydlet pouze za náklady na služby a energie. Na
otázku, zda by bylo možné tyto malometrážní byty vybudovat
třeba jako startovací byty pro mladé páry, mi bylo řečeno, že
na toto není určena žádná dotace… Rada města proto začala
pracovat na takovém projektu, který bude výhodný jak pro
vyloučené skupiny obyvatel, tak pro ostatní obyvatele města,
potažmo město jako takové. Tento projekt pak schválilo
zastupitelstvo města na svém zasedání. Největší přínos se
ukázal ve zřízení sociálních služeb, které budou mít výchovný
vliv na cílovou skupinu lidí. Protože město momentálně nemá
volný vhodný objekt pro provozování těchto aktivit, bylo třeba
vybrat z objektů, které nejsou v majetku města. Z několika
vytipovaných se jevil jako nejlepší objekt bývalé Prefy,
kde následně měla sídlo firma Lostav pana Lokvence.
Některým by mohla pomoci nápověda: bývalá truhlárna vedle
bývalé Trioly. Výše dotace (max. výše 25 miliónů Kč), nám
umožní potřebnou část tohoto objektu odkoupit a následně
zrekonstruovat, aby mohl sloužit danému účelu. Měla by zde
vzniknout víceúčelová hala, posilovna, rukodělná místnost,
několik společenských místností pro různé konzultace
a společná sezení.
Nyní ale k tomu, co občany města znepokojuje. Veškeré akce,
které se zde budou odehrávat, budou řízeny zodpovědnými
sociálními pracovníky, budou ambulantní, budou probíhat
v dopoledních a v odpoledních hodinách a návštěvníci budou
lidé z našeho města a obcí, které k němu patří. To znamená,

Roman STRAKA
místostarosta

TOUŽIMSKO V OBRAZE

Oblastní kolo festivalu mateřských škol " Mateřinka".

Březnový výlet za humna - tentokrát do Valče.
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KULTURA - PROGRAM

POCHVALA

Program IC duben 2012

10.3.2012 se uskutečnil výroční koncert toužimské žákovské
dechovky. Všichni podali skvělé výkony. Byly přítomny i dvě
mažoretky ze Žlutic. Zpívali nám Lucie Kissová, Ludvík
Molnár, Karolína Holasová a pan Zábranský, který koncert
rovněž moderoval. Byla hojná účast a všem se to moc líbilo.
Dopisovatelka a čtenářka TN Procházková

po celý měsíc VÝSTAVA: VELIKONOCE
Velikonoční výstava prací žáků Základní školy praktické z Toužimi.
čt 5. 4. a 19. 4. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Pečení velikonočních zajíců, pletení pomlázek a výroba šperků.
Vstupné 20,- Kč.
pá 6. 4. 18.00 hod. OSTROVY LIDOJEDŮ
Putování do jižního Tichomoří. Cestopisný pořad Jiřího Schierla.
so 7. 4. 9.00 hod. VELIKONOČNÍ MALOVÁNÍ VAJÍČEK
Přijte si s dětmi během celého dne namalovat pěkná
velikonoční vajíčka a zároveň ochutnat některé z tradičních
velikonočních jídel a specialit romanticky nazvaných FESTIVAL
VELIKONOČNÍCH CHUTÍ.
Penzion Vladař
čt 12. 4. a 26. 4. 15.00 hod. TRYCHTÝŘ
Odpolední program pro děti.
so 14. 4. 16.00 hod. BIBLE
Přednáška Viléma Günzela o obsahu a významu Knihy knih
pro člověka dnešní doby. Říká nám něco do našich neklidných
dnů? Může nás inspirovat pro náš život?
út 17. 4. 17.00 hod. ČTENÍ PRO DĚTI
Poutavá hodinka s literaturou, tentokrát opět s panem Vilémem
Günzelem. Antoine de Saint Exupery: Malý princ - 2. část.
st 18. 4. 17.00 hod. TOUŽIMSKÉ OPEVNĚNÍ
Přednáška a vycházka po zbytcích městského opevnění, která
se koná k Mezinárodnímu dni památek a historických sídel.
Akce probíhá zároveň v rámci HISTORICKÉHO KROUŽKU.
so 21. 4. 9.00 hod. DEN PRO NÁŠ REGION
Sbírání odpadků a čištění struh v okolí Nežichova a Branišova.
ne 22. 4. 9.00 hod. VÝLET ZA HUMNA - STŘÍBRO, SVOJŠÍN
Odjezd z náměstí Jiřího z Poděbrad
st 25. 4. 17.00 hod. KDYŽ SWING BYL JEŠTĚ KRÁLEM
Pořadem hudby a slova, který je připraven ke 100. výročí
narození JIŘÍHO TRAXLERA, pianisty, hudebního skladatele,
textaře a aranţéra chceme připomenout tuto slavnou osobnost 30. let 20. století.
Sokolovna
čt 22. 4. 17.00 hod. DÁMSKÝ KLUB
Pletení výrobků z pedigu.
so 28. 4. 13.00 hod. OBCHÁZENÍ HRANICE
Obnovení historické tradice pochůzky po obecní hranici města
Toužim. Před obchůzkou krátká přednáška o této tradici.
po 30. 4. 18.00 hod. STAVĚNÍ MÁJKY - PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Stavění máje na náměstí v Toužimi. Dechová hudba ZUŠ
Toužim, mažoretky, klobásky. Poté přesun v lampiónovém
průvodu na koupaliště, kde bude akce pokračovat upálením
čarodějnice na hranici, soutěžemi a hrami s vyhlášením
nejhezčích čarodějnických masek. Pro každou příchozí masku
buřtík zdarma. Zahrají country bluegrass kapely "Kdo Příjde",
"Bochováci", "Popíci" a skupina "NeTřeBa fest country".
Pro návštěvníky bude připraveno oblíbené pivo Primátor, grilovaná uzenina a další občerstvení.
Náměstí Jiřího z Poděbrad, koupaliště
Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v Infocentru!

INFO Z INFOCENTRA
Výstava studentů Soukromého reálného gymnázia Přírodní škola
o.p.s. Praha TOUŽIMSKO V PRACÍCH STUDENTŮ byla oficiálně
zahájena v úterý 6. března ukázkami ze života školy a krátkými
videoprojekty připravenými samotnými žáky. Výstava byla zaměřena na prezentaci jednotlivých výstupů projektů. A už to bylo
putování krajem po Skokovské stezce, aleje a drobné sakrální
stavby, práce s dětmi v Dobré Vodě, včetně výroby 1. čísla
časopisu, průzkum minerálních pramenů, či 3D modelování
budov v programu Google Sketch up, vše bylo prezentováno
srozumitelně a naprosto profesionálně. Výstavu navštívili opět
i některé třídy naší ZŠ. TVOŘENÍČKO. Čtvrtky jsou navštěvovány
některými dětmi již pravidelně, objevují se však i noví zvědavci.
Máme radost, že mnohé děti baví vyrobit si vlastnoručně zajímavé předměty a s těmi se pak pochlubit doma. A už je to
pletený zajíček z pedigu, sádrový panáček nebo nazdobená lžička, určitě to udělá dětem i rodičům radost. Chystáme se na
pečení velikonočních zajíců, výrobu pomlázky a také již oblíbených
šperků. TRYCHTÝŘ byl tentokrát filmový a už se těšíme ven,
zahrát si nějakou tu hru. Na HISTORICKÉM KROUŽKU v úterý 6.
3. jsme prošli s Jiřím Schierlem celým stavebním vývojem toužimského zámku. Na jednotlivých obrázcích jsme měli možnost vidět
postupný rozmach toužimského sídla i jeho úpadek až po současný žalostný stav. Cestopisný pořad Miroslava Kalčice ASIE 2011,
který se konal v pátek 9.3. a jeho prezentace Výletu do neznáma
byla úchvatná a velice poučná. Téměř dvacítka přítomných si
přišla na své. Působivé vyprávění včetně detailních popisů
jednotlivých navštívení, či zážitku z jídla bylo fascinujícím zážitkem.
Zvedl tak laku tohoto druhu pořadu dost vysoko. Napříště se
těšíme na Putování do jižního Tichomoří - OSTROVY LIDOJEDŮ
s Jiřím Schierlem. Veřejný seminář VĚTRNÁ ENERGETIKA pokračoval v úterý 13. 3. I problematika vysokých větrných elektráren
přilákala poměrně dost zájemců. Někteří se tak dozvěděli pro ně
nové věci a mohli si tak udělat úsudek o energetice jako takové.
Krásné nedělní počasí v neděli 25. 3. odpoledne (již po změně
času), nás provázelo VÝLETEM ZA HUMNA. Tentokrát jsme
navštívili barokní městečko Valeč. Čtyřicítka výletníků si měla
možnost prohlédnout kompletně zrekonstruovaný kostel
Nejsvětější Trojice, postupně opravovaný zámek, park,
letohrádek i celé městečko. Musíme pochválit úsilí tamních
zaměstnanců, kteří žijí těmito unikátními památkami. Jejich výklad včetně poznámek o celé problematice nás většinu uchvátil.
Je vidět, že lze oživit takřka odepsaný skvost. Počasí nám
opravdu přálo a tak i v březnu bylo v zámeckém parku nádherně.
- IC 2
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ZPRÁVA Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Z jednání rady města Toužim

Pracující důchodci si mohou požádat
o zvýšení státní penze:

Rada schválila nájem nebytových prostor na autobusovém
nádraží v Toužimi p. Jaroslavu Pokšteflovi, který chce zajistit
provoz bufetu s podstatně rozšířenou nabídkou a v dalším
prostoru chce vytvořit vzorkovou prodejnu.
Rada schválila příspěvek ve výši 35 tis. Kč na činnost TJ
Sokol Toužim.
Rada schválila příspěvek ve výši 10 tis. Kč na činnost Svazu
postižených civilizačními chorobami ČR, ZO Toužim.
Rada schválila příspěvek ve výši 10 tis. Kč na akce organizované osadním výborem v Třebouni.
Rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2 tis. Kč
Krajskému sdružení hasičů Karlovarského kraje na
zabezpečení Mistrovství ČR "Hry plamen" v kategorii žáků a
soutěže v požárním sportu v kategorii dorost a dorostenky.
Rada vzala na vědomí informaci ředitelky ZŠ Toužim, že základní škola chce od října letošního roku opět zajistit zájmové
kroužky pro žáky školy.
Rada schválila nabídnout v rámci veřejné služby práci
20 klientům Úřadu práce.
Rada vzala na vědomí informaci, že 20.03.2012 bylo
vyhlášeno výběrové řízení na revitalizaci náměstí Jiřího
z Poděbrad v Toužimi.
Rada vzala na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Toužim o vyhlášení ředitelského volna na den 30.04.2012 z organizačních a provozních důvodů.

Někteří z Vás jsou již s touto informací obeznámeni, a někteří
nikoliv. Pro ty, co se chtějí o této skutečnosti dozvědět trochu
více, je náš následující článek.
Řada českých seniorů pobírá starobní důchod a přilepšuje si
i další výdělečnou činností. Pokud je to i Váš případ, je dobré
vědět, že si díky tomu můžete státní penzi vylepšit o pár
desítek i stovek korun měsíčně. Zvýšení ale není automatické, musíte o něj požádat.
O zvýšení výměry své penze můžete požádat, pokud jste si
od 1. ledna 2010 k penzi přivydělávali, a už nepřetržitě či
přerušovaně. Za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti si důchod můžete nechat zvednout o 0,4 % výpočtového
základu, z něhož Vám byl vyměřen.
Nově mohou žádat i senioři v předčasné penzi.
Navýšení procentní výměry o 0,4% se vztahuje až na doby
výdělečné činnosti vykonávané po 31. prosinci 2009.
Do celkového počtu 360 dnů se přitom nezapočítávají doby
pracovního volna bez náhrady příjmy, neomluvené nepřítomnosti v práci a například ani doba pracovní neschopnosti.
Nově o toto navýšení mohou požádat i senioři, kteří pobírají
předčasnou penzi a již dosáhli důchodový věk. Podle nové
právní úpravy se i v tomto případě započte výdělečná činnost
získaná v roce 2010 a později.

V Toužimi 26.03.2012
Ing. Šimonovský

Navýšení náleží vždy až:
1)
po ukončení výdělečné činnosti (pracoval) pokud
starobní důchodce získá nepřetržitě nebo přerušovaně alespoň 360 dnů výdělečné činnosti
2)
nebo po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné
činnosti (stále pracuje)

Návrat
k Reprezentačnímu plesu města

Žádost o úpravu starobního důchodu je možné podat podle
místa trvalého pobytu důchodce, a to na místně příslušné
správě sociálního zabezpečení. Pro seniory, kteří mají trvalý
pobyt v Toužimi a okolí, se jedná o OSSZ v Karlových Varech,
Krymská 211. S sebou je důležité si vzít: platný občanský
průkaz a evidenční list.
Příslušný tiskopis s Vámi pracovnice vyplní na místě v úřední
dny a to:
po. - st.
8.00 - 17.00
út. - čt.
8.00 - 14.00
pá.
8.00 - 13.00
Pracovnice na Okresní správě sociálního zabezpečení mě
informovaly o tom, že vyplnění žádosti trvá přibližně 5-10min..
Pro ty z Vás, kdo budete chtít o zvýšení státní penze požádat,
mám zjištěnou skutečnost, že sepisování žádostí by bylo
vhodnější ve dnech út., stř. a pátek.

Dne 21. 1 2012 se konal v místní Sokolovně Reprezentační
ples města. Ti, co si v uvedený den našli čas a chu se zúčastnit, si určitě přišli na své. Skvělá muzika, plesové šaty, předtančení, raut plný dobrot, čistý vzduch na sále, prostě ples na
úrovni reprezentačního plesu města.
O to více mě mrzí, že se mezi lidmi najdou tací, kteří neustále
potřebují kritizovat a šířit nepravdy o tom, kolik město zbytečně
vyhodilo peněz za ples. Že se mohly tyto peníze použít jinde …..
Dokonce i znají částku, o kterou se jedná! Prý 150.000,- Kč!!!
Proto jsem se rozhodl, že uvedu na pravou míru informace
o tomto "předraženém plesu". Každý rok je v rozpočtu města
vyčleněna částka 45.000,- Kč, jako příspěvek pro pořádající
organizaci. Nejinak tomu bylo i v tomto roce, ples zajišovalo
občanské sdružení Cesta z města, v rámci jejich působení
v Informačním centru, příspěvek města byl řádně vyúčtován
a nebyl překročen. Jestliže se našli na tuto akci sponzoři nebo
jiné zdroje je pouze věcí pořádající organizace a město bylo
s realizací "za svých 45.000,- Kč" spokojeno.
Na stránkách města máte možnost položit otázku představitelům města. Předejděte takovým dezinformacím a zeptejte
se na věci, které Vás zajímají. Jsme tady, abychom řešili chod
města, ale i vaše připomínky, názory a přání.
Roman STRAKA
místostarosta

Ivana Mikulová
sociální pracovnice MěÚ Toužim
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… a tak si lehnu na pohovku, vezmu
knihu a jsem zase mimo…

OCENĚNÍ - KŘESADLO 2012

Ralf Ducamp z Dobré Vody získal
cenu Křesadlo za obětavou pomoc
při obnově obce

Kolikrát se už tahle věta ozvala z různých úst, kolikrát
se vrátila a pořád je aktuální - řekněte, není to dobře? Březen
se zapsal jako měsíc knihy. Pro většinu Čechů však není
třeba cokoliv předepisovat či uzákoňovat. Jsou věci, které si
prostě sami svým citem zažijeme a upravíme - stanou se stejným
reflexem jako dýchání, pocit hladu či touha po erotickém
prožitku. Sem zapadá i "touha" po knize. Český čtenář stále
obsazuje přední místa v různých anketách - Češi čtou a čtou
opravdu hodně.
Jako pedagoga, češtináře a "chorobně náruživého" čtenáře
mne tento fakt jednak velmi těší, jednak však poněkud
/dost!/ překvapuje. Proč? Ve své praxi se bohužel setkávám
s velmi nízkým zájmem o knihu ze strany mladé generace.
Je to problém "počítačové generace"?, je to problém "když
rodina nečte, já taky nečtu"?, je to problém "k čemu mi je
kniha"?, nebo je to ještě jinak?
Ne, nestěžuju si, nepláču - věřím a vím, že každý si cestu ke
knize prošlape jinak, jindy. Někomu to potrvá, někdo knihu
neobjeví vůbec - cest la vie. A také vím, že měsíc knihy
neskončil posledním březnem, ale bude trvat tak dlouho,
dokud bude co číst a dokud bude dost nás, čtenářů.
Hezký den.
J. Štolfa

V pátek 16. března byly při slavnostním ceremoniálu
v Klášterním kostele sv. Antonína Paduánského v Sokolově
předány ocenění Křesadlo za rok 2011. Získalo je pět dobrovolníků z Karlovarského kraje za obětavou a nezištnou pomoc
ve prospěch druhých. Jedním z oceněných byl i pan Ralf
Ducamp z Dobré Vody, kterého nominovalo občanské
sdružení Český západ za dlouhodobou dobrovolnou pomoc při
obnově vesnice.
Pan Ralf Ducamp pochází z Německa, ale nyní již tři roky žije
v Dobré Vodě u Toužimi. Před odchodem na penzi pracoval
v Německu jako kriminalista. Od roku 2009 spolupracuje
nezištně s občanským sdružením Český západ hlavně v aktivitách týkajících se obnovy a rozvoje Dobré Vody a jejího okolí.
Za tři roky odpracoval již desítky dobrovolných hodin. Často
sám přichází s nápady, co v obci vylepšit a jak. V roce 2009 se
velkou měrou zapojil do výstavby dřevěného altánu sloužícího
k odpočinku místních i návštěvníků obce. Z jeho popudu vznikla
v roce 2010 v okolí Dobré Vody naučná stezka Naši ptáci. Ve
stejném roce byl i jedním z těch, kteří vedli práci při stavbě
dřevěného rumpálu nad obecní studnou a úpravou jejího okolí.
Přestože ovládá jen základy českého jazyka a mluví hlavně
německy a anglicky, je schopen se při brigádách s místními
domluvit, vysvětlit jim a naučit je i složitější postupy.
Křesadlo je symbolickou cenou pro obyčejné lidi, kteří dělají
neobyčejné věci. Držitele cen vybírala letos devítičlenná
porota z celkem 24 nominací. Organizátorem akce je
Dobrovolnické centrum Vlaštovka při Mateřském centru
Karlovy Vary.
Panu Ralfu Ducampovi chceme za dosavadní dobrovolnou
práci velmi poděkovat. Máme radost, že takového aktivního
obyvatele máme v Dobré Vodě a těšíme se do budoucna na
další spolupráci.

ZPRÁVA Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Poplatky za psy
Upozorňujeme občany, kteří zapomněli do konce března
uhradit poplatky za své miláčky a zahrádku, aby tak učinili
co nejdříve na MÚ u paní Daňkové. Děkujeme.
Sazba poplatku za psa činí ročně :
za prvního psa

za druhého
a dalšího psa
a) za psa drženého v bytových domech v Toužimi
900,- Kč
1 350,- Kč
b) za psa drženého v bytových domech v Kosmové
300,- Kč
450,- Kč
c) za psa drženého v ostatních bytových domech
150,- Kč
220,- Kč
d) za psa drženého v rodinných domech
150,- Kč
220,- Kč
e) za psa trvale používaného k ostraze
majetku pro podnikání
150,- Kč
150,- Kč
f) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu
150,- Kč
220,- Kč
4
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POZVÁNKA DO DIVADLA

PRANOSTIKY NAŠICH PŘEDKŮ

Radúz a Mahulena, Národní divadlo

Duben
w Modrý duben věští úrodu, suchý předpovídá nehodu.
w Nevěř žádnému počasí v dubnu - apríl si stejně troubí jak
chce.
w Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
w Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
w Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
w Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.
w Velký pátek vláha - úrodu zmáhá.
w Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
w Prší-li na Bílou sobotu, bude málo třešní.
w Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
w Na mokrý duben - suchý červen.
w Mokrý duben přislibuje dobrou úrodu.
w Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
w Jaký duben - takový říjen.
w Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.
w Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný.
w Na svatého Jiří /24.4./ vylézají hadi a štíři.
w Svatý Jiří, římský biskup, sat mečem za obhajobu křesanství.
Patron vojáků, jezdců, rytířských řádů, rolníků a Junáků.
w Jasný Jiří - pěkný podzimek.
w Na svatého Jiří rodí se Jaro.

Infocentrum Toužim pořádá v pátek 4. května 2012 zájezd
do Národního divadla v Praze, na činohru Julia Zeyera Radúz
a Mahulena v režii Jana Antonína Pitínského. Je také
naplánována prohlídka Národního divadla, proto bude odjezd
z náměstí Jiřího z Poděbrad již ve 12.30 hod.
Zeyerova dramatická báseň patří k nejkrásnějším příběhům
lásky, které české jeviště zná. Klasické pohádkové motivy se
snoubí s mytologickými odkazy bravurně skloubenými
obrazivým jazykem. Radúz a Mahulena ze znepřátelených
království překonávají pro svou lásku nejen nástrahy osudu,
ale i kouzla královny Runy, spalované nenávistí. Zeyer dal své
hře podtitul "Slovenská pohádka o čtyřech jednáních" a do
vínku kouzelný prolog "Jsem pohádka. Kdo se mnou půjde,
povedu jej do modrých krajů báje..."
Více o inscenaci naleznete na www.raduzamahulena.cz
Dotovaná cena zájezdu je 500,- Kč na osobu a zahrnuje dopravu, vstupné na představení a prohlídku historické
budovy Národního divadla. Zájemci se mohou hlásit
v Infocentru osobně, zatelefonovat nám na mobil: 721 632 456,
případně zaslat e-mail: infotouzim@seznam.cz

KŘÍŽOVKA

Čarodějnice
I když všude vládne jaro, ještě
není zcela vyhráno. Zbytky
zimních sil se ještě pokoušejí
zvrátit běh věcí. Největší sílu
mají o filipojakubské noci
z 30. dubna na 1. května,
tedy o večeru čarodějnic. Naši
předkové pálili po setmění na
výšinách kolem vsí, ale
i v polích ohně k zaplašení
čarodějnic a ochránění tak
obydlí a dobytka před jejich
úklady.
Jaroslav Hráský
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živičné směsi, a zároveň umožňuje zachovat přirozený travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště, příjezdy ke garážím,
odstavné plochy, chodníky, cesty a kolejiště, ale i jízdárny,
výběhy pro koně a další plochy.
Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového recyklátu se
zásadním podílem polyetylenu, který se získává
z průmyslových i komunálních odpadů a obalů.
Případná likvidace výrobků z recyklátu je také velmi šetrná materiál je totiž znovu stoprocentně recyklovatelný.
Ani další výrobce by se bez plastového recyklátu ze spotřebičů
neobešel - lisuje z něj poklice na kola automobilů. Každý nový
výrobek obsahuje asi 30 % plastů ze starých spotřebičů.
Většinu recyklátu zajišují spolehliví dodavatelé ze zemí
Evropské unie. Patří mezi ně i čeští zpracovatelé elektroodpadů, kteří recyklují velké spotřebiče vysbírané kolektivním
systémem ELEKTROWIN.
PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři
Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starých
spotřebičů při výrobě polyuretanu. Ten se ve formě PUR-pěny
využívá v mnoha odvětvích od stavebnictví přes nábytkářskou
výrobu až po automobilový průmysl.
Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména jako plnivo pro
tepelně izolační omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou jsou
vhodné nejen jako finální omítky u novostaveb, ale i pro
dodatečné zateplení a revitalizaci starších rodinných domů.
PUR-pěna je dnes také základním materiálem při výrobě
matrací pro spaní, kde nahradila molitan. Tvoří pevnou
a spolehlivou výztuž sedacího nábytku v domácnostech
i sedaček v nově vyráběných automobilech.
PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria i z hlediska zdravotního, proto je její tvrdá varianta takřka výhradním tepelným
izolantem v potravinářském průmyslu - v pivovarech
či mlékárnách.
Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vysloužilé spotřebiče
nemá cenu odevzdávat na sběrná místa, aby se o ně mohli
postarat odborníci?
Elektrowin

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kde a jak se mohou obyvatelé
Toužimi a přilehlých obcí zbavit
vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit
zdarma na některém z míst zpětného odběru, která k tomuto
účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy
nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci
a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již
někdo odmontoval důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, pláš apod. Demontáž a zpracování
elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám
s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat
za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži
obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma
odevzdávat na těchto místech:
Sběrný dvůr obce Toužim, otvírací doba:* 7.00 - 14.30 hod
Malý kontejner na drobný elektroodpad je v naší obci
umístěn
- Obchodní dům COOP
- Zámecká ul.
Více na www.elektrowin.cz nebo www. touzim.cz
Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy
Vyřazená pračka váží - řekněme - padesát kilogramů. Mohlo by
to znamenat padesát kilo odpadu. Smyslem recyklace
vysloužilých spotřebičů je ale něco jiného: v co největší míře
znovu využít veškeré materiály, které se z nich podaří při zpracování získat.
Když se tedy na starou pračku podíváme z tohoto pohledu,
vidíme ji jinak: 20 kilogramů železa, 10 kilo plastů, zbytek
závaží v podobě betonu. Podobně je to u dalšího typického
velkého spotřebiče, který nechybí prakticky v žádné české
domácnosti, u chladničky. I její recyklací se dá získat kolem
20 kil železa, plastů je průměrně 16 kilogramů.
Zájem o takto získané materiály jako o druhotné suroviny se
samozřejmě u různých zpracovatelů liší. Zejména pro hutě
znamená železo přidané do tavby spolu se železnou rudou
velmi významnou úsporu energie.
Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější řeči
"domácího šetření", můžeme si ji představit například takto:
recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik energie, kolik za celý
měsíc spotřebuje průměrně velká lednička.
Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty dají velmi dobře
znovu využít. Ze starých spotřebičů tak mohou vzniknout
dejme tomu zatravňovací dlaždice.
Dlažba má pevnost tradičních povrchů, jako je beton nebo

MĚSTO TOUŽIM
VE SPOLUPRÁCI S TECHNICKÝMI SLUŽBAMI MĚSTA
TOUŽIM POŘÁDÁ:

Jarní odvoz odpadů
Svoz probíhá již od března a zde jsou termíny zbývajících
svozů:
Luhov, na návsi - od PO 2.4., 8:00 do ÚT 3.4.,6:00
Komárov,na návsi - od ÚT 3.4., 8:00 do ST 4.4., 6:00
Radyně, na návsi - od ST 4.4., 8:00 do ČT 5.4., 6:00
Kojšovice, na návsi - od ČT 5.4., 8:00 do PA 6.4., 6:00
Toužim, Hájenka - od ÚT 10.4., 8:00 do ST 11.4., 6:00

Nežichov - Branišov - Lachovice - Smilov - Hrádek - Krásný Hrad
Individuálně na požádání v měsíci dubnu, (od 12.4. do 25.4.);
nutno dohodnout odvoz telefonicky na tel. 353312080 (TSM
Toužim
6
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Po stopách historie bylinného likéru.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V rámci předmětu Zeměpis navštívili žáci 8. tříd v měsíci
březnu t. r. Muzeum J. Bechera v Karlových Varech. Muzeum
se nachází v bývalé továrně Becherovky, kterou nechal
postavit v roce 1867 J. Becher. Budova prošla během dvou
století několika úpravami, které pokračují i v současnosti.
Díky nově zrekonstruovaným sklepním prostorům mají
návštěvníci možnost se projít místy, která spojuje slavný
Becherovod, nasát vůni Becherovky v místnostech pod
kamennými klenbami a obdivovat krásu a tvanlivost původních sudů s nezaměnitelným kryptogramem rodiny Becherů.
Součástí prohlídky je také návštěva degustační komůrky,
maketa stáčecí linky,laboratoř Dr. Christiana Frobriga a na
úplný závěr se v kinokavárně promítá film o historii bylinného
likéru. Návštěva muzea stojí za to, dozvíte se mnoho zajímavostí a spojíte současně příjemný degustační zážitek s
návštěvou těchto turisticky zajímavých míst našeho regionu.
ZŠ Toužim - J. Váňová, Mgr. M. Píbalová

Expedice středověk
v plzeňském muzeu
Poslední den v měsíci únoru navštívili žáci 6. tříd ZŠ Toužim
zajímavou výstavu v plzeňském muzeu. Netradiční výstava
nese název Expedice středověk a díky interaktivním
exponátům dává šanci každému prožít si dávnou dobu na
vlastní kůži. Žáci měli možnost vyzkoušet si na vlastním těle
váhu rytířské zbroje, meč v ruce, ale i vylézt si v rytířské zbroji na koně.
Dívky si vyzkoušely dobové oblečení a nutno podotknout,
že jim to opravdu slušelo. Pro chytré hlavičky byla připravena
časová osa s otázkami z historie, dále si mohly děti vyzkoušet
psaní brkem a na závěr v praktické ukázce vyzkoušeli někteří
útrpné právo na mučidlech.
Výstava se nám moc líbila, bylo to velmi zajímavé propojení
teorie ve škole s praxí ve skutečnosti tak, jak se tehdy žilo
lidem ve středověku.
ZŠ Toužim - J. Váňová, M. Bízková

POZVÁNKA NA KVĚTNOVÝ VÝLET

Za Zophem do Kadaně
V tomto roce uplyne 200. let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších toužimských rodáků, barona Jonanna Zopha, což je
vhodná příležitost připomenout si tohoto významného toužimského občana.
Zoph se narodil v Toužimi v roce 1740 a stal se významným
velitelem v rakouské armádě, v níž dosáhl hodnosti podmaršála a zastával také funkci generálního instektora infanterie. V roce 1797 byl dekorován rytířským křížem Řádu Marie
Terezie a v roce 1800 byl povýšen do šlechtického stavu. Po
odchodu do výslužby se usadil v Kadani, kde také 26. května
1812 zemřel. Pochován je na místním hřbitově, kde dodnes
stojí velký náhrobek, vytvořený významným pražským
kamenosochařem Václavem Prachnerem. Tento náhrobek je
kulturní památkou.

Jarní březnové šplhání
V prvním březnovém týdnu se zúčastnili žáci ZŠ Toužim okresního kola ve šplhu, které se konalo v Karlových Varech. Ve
velmi silné konkurenci 15 přihlášených škol se naši žáci
vůbec neztratili a dosáhli velmi pěkných sportovních výsledků.
Chlapecké družstvo se umístilo na krásném 4. místě, mezi
nejlepší soutěžící patřil J. Hrobař /9.A/ s časem 3:32,
D. Krejčí / 9.A/ s časem 3:51, J. Moravec /9.A/ s časem
3:52 a L. Tomášek /8.A /s časem 3:55. Družstvo děvčat se
umístilo ve druhé polovině soutěžících, ale i tak si všichni
zaslouží poděkování za vzornou reprezentaci naší školyStaňková N. /8.A/,Strolená K./7.A/, Vitnerová S. /7.A/,
Holasová K./8.B/. Nejlepšího času dosáhly žákyně Staňková
N. 6:36 /8.A/ a žákyně Holasová K. 6:77 / 8.B/. Všem blahopřejeme za sportovní výkon!!
ZŠ Toužim - Mgr. P. Princl, J. Váňová

Proto také v sobotu 12. května, v měsíci Zophova umrtí,
plánuje toužimské infocentrum návštěvu Zophova hrobu. Na
programu výletu „za humna“ je také prohlídka historického
centra města Kadaně, které prošlo v uplynulých desetiletích
zdařilou regenerací, a návštěva místních památek.
Další akce k Zophovi proběhne v září, kdy proběhne seminář,
na němž historici představí osobnost a dobu Johanna Zopha.
- IC -
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

MATEŘINKA V TOUŽIMI PO OSMÉ
Ve středu 14. března patřila Toužim již tradičně oblastnímu
kolu festivalu mateřských škol " Mateřinka", který již po osmé
zaplnil celou sokolovnu.
Na Mateřinku se sjely mateřské školy z karlovarského
regionu, aby prezentovaly svou práci s dětmi. Ještě než
zazněla úvodní mateřinková písnička, sokolovna plná
nedočkavých diváků praskala ve švech. Sjelo se k nám
celkem 150 dětí v doprovodu svých učitelek, rodičů i prarodičů. Malí umělci, sportovci, tanečníci, herci a zpěváci měli tu
báječnou možnost vystoupit na "prkna, která znamenají svět"
a poprvé v životě okusit ten neopakovatelný pocit, který bývá
odměněn bouřlivým potleskem nadšených diváků. Děti
předvedly, co všechno dokáží, když mají skvělé učitelky.
Vystupovaly s vervou a chutí, diváci se smáli, tleskali, sem
tam ukápla i slzička.
Mateřinka byla plná veselí a radosti, malých i velkých účinkujících i diváků.
Děkujeme Šimonu Pečenkovi za skvělé moderování, panu
místostarostovi Romanovi Strakovi za ozvučení a všem sponzorům, bez kterých by se akce tak velkého rozsahu neobešla.
Děkujeme Karlovarskému kraji, Městu Toužim, p. Petru
Ajšmanovi ml., p. Františkovi Čapkovi st. i ml., paní ředitelce
ZŠ Zdeňce Zemanové za půjčení tělocvičny, manželům
Šindelářovým za výzdobu pódia a květiny pro učitelky
a Hollandii a.s. Krásné Údolí.
Vl.Hazmuková, MŠ Sídliště 429, Toužim
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OKOLNÍ VESNICE

MDŽ V TŘEBOUNI
Dne 10. března v klubu č.5 pořádaly třebouňské ženy MDŽ,
účast byla jako každý rok hojná, všem se setkání líbilo. Rádi
bychom poděkovali třebouňským dobrovolným hasičům, kteří
koupili každé ženě kytičku, a také děkujeme obsluze, pánům
J. Kubínkovi a I. Pálkovi. Už se všichni těší na příští rok.
Osadní výbor Třebouň
Kubínková M.

Bývalá radnice č.p. 35 - severní sklep cisterna

Předpokládané trasy
historických vodovodů
v Toužimi

Vodovodní potrubí

Toužimské vodovody v roce 1841
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parku se nacházela nejméně jedna fontána a bazén s
vodotrysky.10 V současné době se na ploše bývalého zámeckého parku nachází panelové sídliště budované v l. 1970-89.
Rozsáhlé zemní práce mohly vydat důležité svědectví o
zařízení parku, šance však byla archeology promarněna.
Druhý z toužimských historických vodovodů, tzv. "městský",
má poněkud nejasnou historii. První písemná zpráva o něm
pochází z 19. března 1609, z privilegia Kryštofa
Hasištejnského z Lobkovic, v němž mimo jiné povolil městu
Toužimi vést vodu rourami ze dvou blíže neurčených rybníčků
pod vsí Třebouní přes třebouňské a kosmovské pozemky až do
Toužimi.11 Z privilegia vyplývá, že město usilovalo o výstavbu
nového vodovodu. Co vedlo městskou obec k tomuto záměru
se můžeme jen dohadovat. Snad již tehdy starý "zámecký"
vodovod nepostačoval svou kapacitou (možná i z důvodu výstavby a provozu zámeckého parku, který nepochybně odebíral
značnou část vody pro různé vodní atrakce), snad to byly
i důvody jiné (obavy z vynuceného navrácení starého vodovodu
vrchnosti). Nový vodovod by měl délku přes 3 km, jeho stavba
a údržba by tedy byla poměrně nákladná. Výše uvedené privilegium se sice připomínalo ještě v r. 172012, ale není jisté, zda
byl tento vodovod vůbec někdy vybudován.
Další zprávy o jiném "městském" vodovodu pocházejí až
z konce 19. stol., přesná doba jeho výstavby není zatím
známa. Tímto vodovodem se přiváděla voda z Rourového rybníku13, který leží 615 m n. m. a je součástí soustavy rybníků
na Oborském (dnes Pilském) potoku jižně od města při
zámecké oboře (dnes les Obora). Mimochodem, tato rybniční
soustava zde existovala již před rokem 1467, tedy dříve, než
bylo založeno město. Trasu vodovodu v intravilánu opět
neznáme. S největší pravděpodobností sledovala po vrstevnici starou tepelskou silnici, která procházela po hrázi
Rourového rybníka. Délku potrubí lze odhadnout asi na 950
m. Ve městě pak jeho trasa vedla dnešní Kostelní ulicí
(nejnižší bod trasy vodovodu asi v 695 m n. m.) a Kostelní
městskou branou dále do středověké části města. Západně
od brány, v přilehlé Pastýřské ulici, dnes ulici Pod brankou,
byla při hradební zdi malá dřevěná kašna. Ta byla napájena
bu odbočkou z hlavního řadu nebo přepadem z výše
položené kašny v Pivovarské ulici u čp. 69. Hlavní řad se před
farním děkanským kostelem Narození Panny Marie, v tzv.
"výměně" (něm. "Wechsel"), dělil na dvě větve, z nichž jedna
pokračovala Kostelní ulicí na tržiště, dnes náměstí Jiřího
z Poděbrad, druhá pak pokračovala Pivovarskou ulicí. - JS -

Seriál k 100. výročí moderního
vodovodu v Toužimi

Z minulosti zásobování města
Toužimi vodou
pokračování z minulého čísla
Nejbližším alternativním zdrojem vody byl tok Střely, respektive snad již tehdy existující Zámecký rybník. Využití tohoto
zdroje však bylo technicky i provozně a tím i finančně
poměrně náročné (vyžadovalo by výstavbu vodárenské věže
se zařízením na čerpání vody do výšky nejméně 15 m a také
zajištění vodního pohonu zařízení čerpadla, což by se neobešlo
bez výrazného omezení provozu přilehlých vrchnostenských
mlýnů). Mnohem schůdnější se tehdy jevilo využití některého
z výše položených rybníků v okolí města a přivedení jeho vody
samotížným vodovodem. První písemná zpráva o existenci
takového vodovodu pochází z listiny Jindřicha IV. z Plavna
datované 24. únorem 1536, kterou byl městu Toužimi mimo
jiné darován také vodovod, který zásoboval jakousi blíže
neurčenou vodní nádrž (kašnu) a také dva zdejší
pivovary.Jednalo se patrně tedy vrchnostenský na zámku a
městský obecní pivovar, později připomínaný jako tzv. "starý"
obecní pivovar v čp. 69 (dnes zdravotní středisko MUDr.
Weilguny) a pokud již tehdy existoval, tak i tzv. "nový" obecní
pivovar (dnes dům čp. 72 v Pivovarské ulici).5 Tato nejstarší
zpráva o vodovodu v Toužimi se zřejmě týká později připomínaného tzv. "panského" či "zámeckého" vodovodu. Ten byl
napájen z panského Velkého Sedelského (dnes
Dolnosedelského) rybníka,6 který se dodnes nachází asi 2 km
západně od města na Sedelském potoku, ve výšce asi 630 m
n. m. Vodovod měl délku kolem 2250 m a jeho přesná trasa
není známa. Nejspíše vedla v mírném spádu po levé straně
údolí přilehlého potoka a dále po hrázi Zámeckého rybníku
(nejnižší bod trasy, asi 695 m n. m.) do areálu zámku (asi
610 m n. m., horní část parku 619 m n. m.) a patrně také
dále do města k již uvedeným pivovarům a snad i do městské
kašny. Potrubí bylo dřevěné a uložené v zemi. Ještě v nedávné
době byly podle vyprávění pamětníků zbytky těchto rour
vyorávány při obdělávání polí. Žádný z těchto nálezů však
nebyl uchován nebo zdokumentován. Z formulace listiny
vyplývá, že tento vodovod byl vybudován za vlády Jindřicha IV.
z Plavna, tzn. v l. 1519-36. Vodovod zásoboval vlastní zámek,
vrchnostenskou sladovnu s pivovarem, poplužní dvůr7
a později také zámecký park. Jedna ze starších zámeckých
kašen, dnes již zaniklá, měla být součástí severního křídla
Dolního zámku.8 Další zámecká kašna stála původně
uprostřed nádvoří, později byla přemístěna blíže k hlavní
bráně, dnes je nezvěstná. Měla nevelkou oválnou nádrž vytesanou z jediného bloku pískovce. Další, dodnes stojící, renesanční kašna se nachází před zámeckým pivovarem. Má
velkou, čtvercovou žulovou nádrž s centrálním pylonem, na
němž byly umístěny čtyři chrliče v podobě kovových plastik
lvích hlav, po r. 1945 nezvěstné. V poplužním dvoře byl napájen žlab pro dobytek, přebytečná voda pak odtékala do malé
vodní nádrže (rybníčku) uprostřed nádvoří.9 V zámeckém

Poznámky:
5
Anton GNIRS: viz pozn. 3, s. 97.
6
Franz ALBRECHT: viz pozn. 4, s. 94.
7
A. GNIRS, viz pozn. 3, s. 183.
8
Tamtéž, s. 130 a 131.
9
F. ALBRECHT, viz pozn. 4, s. 95.
10
Fontána a bazén jsou zakresleny na dobovém plánu zámeckého areálu
z konce 17. stol., originál uložen v Plansammlung Schlackenwerth,
Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, SRN.
11
A. GNIRS, viz pozn. 3, s. 106. Patrně se jednalo o rybníky ležící na
severním úbočí Třebouňského vrchu, severozápadně od vsi v polní trati U kosmovského lesa (cca 670 m n. m.).
12
V úředním konceptu s 13 bodovým výpisem privilegií města Toužimi
z 15. září 1720. Tamtéž, s. 106.
13
F. ALBRECHT, viz pozn. 4, s. 94.
pokračování v příštím čísle
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DOBRÁ VODA

Komunitní práce se jeví jako efektivní metoda sociální práce
v lokalitách, jejichž obyvatelé řeší tíživé životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání a bydlení. Metoda
pomáhá při budování zodpovědnosti za vlastní život a za chod
své komunity u obyvatel sociálně vyloučených romských
lokalit. Pro svou náročnost a dlouhodobost je využívána
bohužel jen sporadicky.

V Dobré Vodě vzniká kurz, který v budoucnu může
napomáhat k řešení situace v dalších sociálně vyloučených
lokalitách
Občanské sdružení Český západ z Dobré Vody, působící
v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku,
začalo vytvářet obsah pilotního vzdělávacího kurzu pro
pracovníky organizací pracujících v podobných lokalitách. Kurz
by v budoucnu měl učit zájemce z širší odborné veřejnosti
využívat principy komunitní práce.

Na přípravě a lektorské činnosti pilotního kurzu se budou
kromě Mgr. Jany Kosové z Českého západu podílet také
zkušení komunitní pracovníci podobně zaměřené organizace
Cheiron T, o.p.s. z Tábora, a to pod metodickým vedením
PhDr. Zuzany Havrdové, CSc.
z Univerzity Karlovy. V roce 2010
byla již ve stejném složení zpracována elektronická verze metodiky
a instruktážní DVD, které budou
účastníci kurzu využívat při svém
studiu. Přesně za rok by měl být
hotov nejen pilotní běh kurzu, ale
také doplněné vydání metodiky.
Projekt Mít život ve svých rukou metoda komunitní práce, v rámci
něhož kurz vzniká, podpořil
Evropský sociální fond, Evropská
unie, Operační program Lidské
zdroje
a
zaměstnanost.
Podporujeme vaši budoucnost www.esfcr.cz.
Český západ o.s.

VÝLET ZA HUMNA

STŘÍBRO, SVOJŠÍN
neděle 22. 4. 9.00 hod.
Pokračování oblíbených výletů do
blízkého okolí i vzdálenějších
končin vlasti. Tentokrát navštívíme
město Stříbro s bohatou hornickou
minulostí, kterou si připomeneme
v hornickém skanzenu a návštěvou
dědičné královské štoly Prokop
z r. 1513. Další zastávkou pak
bude zámek Svojšín, jehož obnova
může být dobrou inspirací i pro nás.
Odjezd z náměstí Jiřího z Poděbrad
- IC -
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poslední zápas se Sportverain Rednitzhembachem vyhráli
4:3. Konečné skóre 19:7 a s ním 1. místo.
Sestava: Adamický Tomáš, Šimek Dominik, Nováček Jindra,
Kalina Jan, Straka Matěj, Prchal Jaroslav a gólman Vitner
Ondra.
Střelci: Nováček Jindra 7x, Straka Matěj 4x, Prchal Jaroslav
a Adamický Tomáš 3x a po jedné přidali Šimek Dominik
a Kalina Jan.
Naši malí fotbalisté měli pouze jednoho hráče na střídání oproti ostatním týmům, které střídali po celých pětkách. Poklonu za
jejich bojovnost a super hru jim vysekli i trenéři německých
týmů, kteří jim za jejich vítězství přišli osobně pogratulovat.
Kluci zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci jak SK Toužim,
tak našeho města. Je potřeba je též pochválit za chování jak
při cestě autobusem, v hotelu, kde jsme nocovali, tak i při
samotném turnaji. Vedle krásných sportovních výsledků je
zdobí též kamarádská povaha a smysl pro fair play hru.
Slovo trenéra: Chtěl bych shrnout všechny tři odehrané turnaje v rámci zimní přípravy. Mám velkou radost z fotbalových
úspěchů mých svěřenců a možná ještě větší z toho, jak se
kluci chovají. Bez obav s nimi odjíždím na turnaje nebo
zápasy, zatím nikdy nezklamali. Respektují mě a mé prosby,
možná někdy i příkazy plní bez problémů. Nikdy jsem za dobu
co je trénuji nezažil neochotu nebo odmlouvání. Co si
řekneme, tak to také je. Chovají se přátelsky mezi sebou,
neposmívají se jeden druhému ani soupeři, umí se omluvit za
faul. Není to parta kluků, kde jsou jediným dorozumívacím
jazykem vulgární slova. Chtěl bych jim za toto poděkovat
a věřím, že i nadále si budeme dobře rozumět. Do nadcházející sezóny vám popřeji: fotbalové štěstíčko, přesnou mušku
a nulovou marodku. Našim věrným fanouškům děkuji za
podporu a věřím, že nás přijdou povzbudit i te na jaře. Určitě
nebudete zklamaní. Kluci díky a jen tak dál.
Šimek Zdeněk trenér

SPORT

Zimní turnaj TJ Lomnice
V rámci zimní přípravy se mladší žáci SK Toužim zúčastnili
dne 4. 2. 2012 zimního turnaje ve Vintířově, který pořádala
TJ Lomnice. V turnaji se utkalo celkem 5 týmů, kdy hrál každý
z každým a to po dvou zápasech.
Sestava: Šulc Lukáš, Burda Filip, Hykš Dan, Kepl Tomáš,
Špecián Karel, Moravec Tomáš a gólman Vitner Ondra.
Výsledek s DDM Stará Role byl 7:1 a 5:0, s Baníkem
Královské Poříčí 7:0 a 3:0, s OSS Lomnice 7:0 a 5:1 a s FK
Baník Sokolov 6:0 a jediná remízka 1:1. Celkové skóre 41:3
a 22 bodů nám přineslo 1. místo v turnaji.
Střelci: Kepl Tomáš 25x, Šulc Lukáš a Hykš Dan 7x
a Moravec Tomáš 1x. Tomáš Kepl byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje a Lukáš Šulc nejlepším hráčem za SK Toužim.
Opět musím kluky pochválit za jejich chování a velké
nasazení. Celý turnaj odehráli pouze se dvěma hráči na
střídačce.

Turnaj Lomnice starší žáci
I naši starší žáci SK Toužim se účastnili v rámci zimní přípravy
zimního turnaje ve Vintířově a to v sobotu dne 18. 2. 2012.
Své síly zde změřilo 6 týmů, kdy hrál každý tým s každým.
Sestava: Prchal Jaroslav, Ďurinský Dan, Adamický Tomáš,
Bartoš Milan, Kalina Jan a gólman Vitner Ondra. Hrálo se 4 +
1 a na naší střídačce byl pouze jeden hráč.
V prvním boji porazili FK Nejdek 6:1, poté přišla vysoká výhra
s Baníkem Habartov 8:2, další s Baníkem Královské Poříčí
6:0 a velmi cenná trofej, výhra nad FK Baník Sokolov 4:2.
Jedinou remízkou byl zápas s OSS Lomnice s výsledkem 3:3.
Celkové skóre 27:8 a zisk 13 bodů nás vyneslo na nejvyšší
stupínek vítězů. Stejně jako jejich mladší
spoluhráči (mladší žáci) si přivezli z Vintířova
zlato. Nejvíce se mohl radovat Tomáš
Adamický, který ukořistil celkem tři ocenění.
Byl vyhlášen nejlepším hráčem SK Toužim,
nejlepším hráčem celého turnaje a do třetice
nejlepším střelcem turnaje. Musím a rád se
opakuji, když opět pochválím kluky za jejich
sportovní výsledky a chování po dobu celého
turnaje.

SOCCER PLAZA CUP 2012
Dne 3. března 2012 se žáci SK Toužim zúčastnili fotbalového turnaje v Německu ve městě
Nürnberg. Turnaj byl obsazen celkem šesti
mužstvy, třemi německými a třemi českými.
V zápase s OFS Karlovy Vary vyhráli toužimáci
4:1, s SpVgg Roth 6:1, s FSV Fürth remizovali
1:1, s SFS Karlovy Vary byl výsledek 4:1 a
13
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TOUŽIMSKÁ DECHOVKA
Sobotní podvečer dne 10. března byl v Toužimi ve znamení
hudby a ne zrovna ledajaké. Konal se zde výroční koncert místní mládežnické dechovky k jejímu 18. výročí založení.
Kapelníkem dechového orchestru je po celou dobu pan Karel
Musil a muzikanty jsou žáci místní Základní umělecké školy.
Mnozí z nich již školu dávno ukončili, ale je zřejmé, že hra
v tomto souboru je srdeční záležitostí a pro současné žáky zase
účinkovaní se zkušenějšími kolegy velkou odměnou a motivací.
Celým programem posluchače provázel Míra Dědek
Zábranský, který si nejednu skladbu s orchestrem i zazpíval.
Karel Musil připravil pro návštěvníky opravdu příjemný a zajímavý program. Kromě tradičních skladeb určených dechovým
orchestrům, jako byly skladby Václava Bláhy a Karla Vacka,
zazněly sálem také skladby z repertoáru legendárních Beatles
nebo Franka Sinatry. I zpěváci jsou žáky místní ZUŠ a jak
Lucka Kiššová, tak i Ludva Molnár bravurně zazpívali polku,
valčík, pochod i Motýla autorů Suchého a Šlitra. Při tomto
koncertu měla svou premiéru také zpěvačka Karolína
Holasová, kterou orchestr doprovázel při skladbě Co na tom
je tak zlého z muzikálu Jesus Christ Superstar. Tradičními
sólisty orchestru jsou Míra Nováček, hrající na trumpetu,
Vlaka Hajná na klarinet a Martin Černohorský na soprán
saxofon. Své první sólo si na tomto koncertu odehrál i Ondra
Brychta na trumpetu.

Aby byl výčet účinkujících kompletní, nesmíme zapomenout
ani na vystoupení mažoretek, které pracují při Základní škole
ve Žluticích pod vedením paní Mirky Vnoučkové a s místní
dechovkou nevystupovaly poprvé.
Tři stovky návštěvníků v toužimské sokolovně dokazují,
že mládežnická dechovka v Toužimi dokáže oslovit všechny
generace. Dvouhodinový pořad sledovali nejen místní, ale
mezi hosty byli také ředitelé některých uměleckých škol
z okolí, kapelníci orchestrů z Karlových Varů, Sokolova
i Bezdružic a jedním z nejvýznamnějších hostů byl pan Jan
Zmrzlý, který je legendárním kapelníkem i skladatelem hudby
pro dechové orchestry z Kynšperku nad Ohří. Na krátký
rozhovor si ho přizval na pódium také kapelník Karel Musil,
aby mu poděkoval za jeho celoživotní práci pro dechové
orchestry.
Po závěrečné skladbě večera - New York v podání Míry
Zábranského - se všichni členové orchestru dočkali
zaslouženého aplausu. Tři stovky lidí tleskajících ve stoje nejsou obvyklou podívanou a v Toužimi jsme ji ještě nezažili.
Velké poděkování a obdiv patří především panu Musilovi, za
jeho obětavou práci, která očividně přináší radost jak
muzikantům, tak i posluchačům.
-ICfoto z akce na straně 15.

Z HISTORIE

v místních jednotách Svazu československého hasičstva.
A jaký je současný stav? Z rozpočtu na požární ochranu lze
nakupovat pouze výstroj a výzbroj potřebnou k zásahové
činnosti. Jednotky sboru dobrovolných hasičů tedy žádné
vycházkové stejnokroje ani jiný materiál pro spolkovou činnost
nemohly nakupovat. Za reálného socialismu se ještě našla
nějaká ta koruna na spolkovou činnost. Po roce 1989 došlo
k zániku velkého počtu požárních sborů. Některé sbory se
zabývají pouze zásahovou činností, jiné zase naopak jen tou
spolkovou. Pokud chce sbor provádět spolkovou činnost,
musí si na ni vydělat nebo najít sponzory.
Jaroslav Hráský

Hasiči, včera a dnes
V letošním roce uplyne již 142. let od založení Dobrovolného
hasičského sboru v Toužimi. Toužimští hasiči byli v době
svého založení součástí Toužimské župní hasičské jednoty.
Přehled hasičských jednot podle státoprávního uspořádání
z roku 1888: TOUŽIMSKÁ ŽUPNÍ HASIČSKÁ JEDNOTA
Na prvním místě přehledu je uvedena obec, sídlo hasičského
sboru, na druhém místě okres a na třetím rok založení a jeho
přijetí do Zemské hasičské jednoty Království Českého.
TOUŽIM
Bečov
SCHÖNTAL /Krásné Údolí/
Bečov
KOUNICE NOVÉ /Nové Kounice/ Bečov
MIES /Měchov/
Bečov

1870
1877
1883
1886

Výstava "Příběh stolu"
1. - 20. května 2012 na zámku Bečov
Návštěvníci zámku Bečov budou mít v letošním květnu
možnost shlédnout unikátní neopakovatelnou výstavu "Příběh
stolu", která bude věnována neobvyklému předmětu ze zdejšího mobiliárního fondu a jeho historii. Výstavu připravuje
správa památkového objektu ve spolupráci s Jiřím Kuchařem,
novinářem, badatelem a autorem knihy Hitlerova sbírka
v Čechách.
Výstava plánovaná na květen 2012 bude prezentovat historii
monumentálního stolu, křesla a zařizovacích předmětů souvisejících se stolem. Předměty byly vytvořeny ve 30. letech
20.století. Jejich autorem byl německý architekt Woldemar
Brinckmann, který nevšední kolekci daroval Adolfu Hitlerovi.
Pravděpodobně bylo zamýšleno jejich instalování v připravovaném Hitlerově muzeu v Linci. V důsledku vývoje druhé světové války však byly předměty převezeny do kláštera Vyšším
Brodě a v rámci politiky svozů či jednotlivého doplňování
mobiliárních fondů se poté za dosud přesně neobjasněných
okolností dostaly do Bečova nad Teplou...
Více informací na: www.zamek-becov.cz

V přehledu jsou uvedeny pouze nejstarší hasičské sbory.
V čele sborů stál velitel, který byl garantem veškeré činnosti
sboru, tedy zásahové i sborové činnosti. V čele sboru byl dále
zástupce velitele a také jednatel.
Dvoukolejnost v řízení požární ochrany
Rok 1950 byl pro dobrovolné hasiče rokem zlomovým.
Přijetím zákona o ochraně před požáry a jinými živelnými
pohromami č. 62/1950 Sb. dochází k dvoukolejnosti v řízení.
Spolková činnost Sboru dobrovolných hasičů byla oddělena
od výkonu služby v jednotkách požární ochrany. Jednotky
požární ochrany se staly výkonnými orgány národních výborů
a jsou dotovány ze státního rozpočtu. K provedení zákona
č. 62/1950 Sb. a vládního nařízení č. 135/1950 Sb. o organizaci této ochrany vydává ministerstvo vnitra směrnici
Zn. 266.44,30/8-1951-HV. Podle této směrnice vznikají
Dobrovolné veřejné požární sbory, jejichž členové se sdružují
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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.
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602 157 259
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