TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 4/2012* cena 5,- Kč

CO SE DĚJE V TOUŽIMI

TOUŽIMSKO V OBRAZE

Vážení občané,
s rostoucími denními teplotami přibývá i investičních akcí
města. Proto je mou milou povinností Vás s nimi alespoň
ve stručnosti seznámit.
Již několikrát zmiňovaná výstavba nového domu s pečovatelskou službou jde do finále a v současné době se vybírají noví
nájemníci. Slavností kolaudace a předání do užívání by mělo
být v průběhu května.
Novou investiční akcí je oprava hlavního venkovního
schodiště Základní školy Toužim. Toto schodiště bylo
po dlouhou dobu v havarijním stavu a po zimě se už nedalo dál
čekat až do školních prázdnin. Nyní i za provozu školy probíhá
generální oprava schodiště, jejíž cena bude 170 310,- Kč.
Další velmi důležitá oprava probíhá na toužimském dolním
zámku, kde se začaly koncem dubna instalovat chybějící
okapy a svody. Okapy zde delší dobu chyběly a veškerá voda
ze střechy stékala přímo do fasády a zdí a tím přispěla
ke zhoršení stavu celého objektu. Celková cena po dokončení
bude necelých 190 000,- Kč.
A co probíhá v dalších městských částech?
V Radyni byl v dubnu na dětském hřišti vyměněn povrch, který
byl již zničený. Na dětská hřiště se používá speciální materiál,
který tlumí nárazy při případném pádu dětí. Město zaplatilo
za výměnu tohoto speciálního povrchu bezmála 100 000,- Kč.
Tento rok se budeme dále věnovat zlepšování prostředí v jednotlivých obcích spadajících pod Toužim. Mimo jiné bude
vybudován nový chodník v Prachometech a vyčištěn rybník
v Bezděkově.

Schodiště u ZŠ Toužim.

Váš radní
Bc. Robert Hrůza

Dětské hřiště v Radyni.

Výlet za humna ... v květnu do Svojšína a Stříbra

Opravy toužimského zámku.
1

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 4/2012

INFO Z INFOCENTRA

KULTURA - PROGRAM

Velikonoční výstavu nám opět připravily děti ze Základní školy
praktické a mateřské školy z Toužimi. Tentokrát se k nim přidaly i děti ze ZŠ a MŠ z Bezvěrova se svými výrobky.
Nainstalovanou výstavu pak shlédlo nejen mnoho dětí, a už
těch, které ji připravily, ale i ostatních se svými rodiči nebo
prarodiči. Všem, kteří se na výstavě jakkoli podíleli, moc
děkujeme. Na prvním TVOŘENÍČKU 5.dubna se peklo a peklo.
Všude to vonělo a děti chystaly vše na blížící se Velikonoce.
Nezůstalo jen u pečení, ale pletly se také pomlázky a někdo
dokonce zajíčka z pedigu. V pátek pokračovala návštěvou
ostrovů lidojedů již oblíbená cestopisná projekce. Tentokrát
po jižním Tichomoří s Jiřím Schierlem. Pokračování se
připravuje na 10. května od 18. hodin. Skupina našich
návštěvníků se zájmem o historii města si oblíbila pořady
TOUŽIMSKÉ OPEVNĚNÍ nebo OBCHÁZENÍ HRANICE. Většina
z nich již pravidelně navštěvuje HISTORICKÝ KROUŽEK,
ve kterém se dozví vždy něco nového a poučného, rokují nad
stavem místních památek a není jim současný stav lhostejný.
Ti se pak také většinou objevují i na VÝLETECH ZA HUMNA,
kde mnohdy načerpají nové poznatky od těch, kterým se
záchrana již podařila, a tak se mohou porovnávat postupy a
sdílet nadšení i problémy při oživování památek.

Program IC květen 2012
po celý měsíc VÝSTAVA: OSVOBOZENÍ
čt 3. 5. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Výroba šperků. Vstupné 20,- Kč.
pá 4. 5. 12.30 hod. NÁRODNÍ DIVADLO
Zájezd do Národního divadla v Praze, na činohru Julia Zeyera
Radúz a Mahulena v režii Jana Antonína Pitínského. Před
inscenací domluvena prohlídka historické budovy Národního
divadla.
Odjezd z nám. Jiřího z Poděbrad
so 5. 5. OSLAVY OSVOBOZENÍ TOUŽIMI
9.30
Zahájení, doprovodná výstava, promítání krátkých
dokumentárních filmů
9.45 Hudba - toužimská mládežnická dechovka
10.00 Příjezd CONVOY OF LIBERTY 2012 - MEMORY 97th US ARMY
do 11.00 Prohlídka historické vojenské techniky
čt 10. 5. 18.00 hod. OSTROVY LIDOJEDŮ 2
Exotická kultura obyvatel tichomoří. Pokračování cestopisného pořadu Jiřího Schierla.
so 12. 5. 9.00 hod. VÝLET ZA HUMNA - KADAŇ
Pokračování oblíbených výletů do blízkého okolí
i vzdálenějších končin vlasti. Náměstí a historické budovy
královského města, Františkánský klášter Čtrnácti
sv. Pomocníků, hrad, městské hradby, katova ulička … kromě
jiného navštívíme i hrob slavného toužimského rodáka
Johanna Zopha, šlechtice a rakouského vojevůdce z dob
Marie Terezie a Josefa II. Právě letos 26. května uplyne 200
let od jeho smrti. Vstupné: 50,- Kč autobus + prohlídky cca
150,- Kč - 200,- Kč.
Odjezd z nám. Jiřího z Poděbrad
čt 17. 5. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Výroba pleových krémů. Vstupné 20,- Kč.
čt 17. 5. 17.00 hod. DÁMSKÝ KLUB
Pletení z pedigu.
čt 24. 5. 17.00 hod. ODPOLEDNE PRO SENIORY
Již tradiční setkání seniorů při hudbě. Duo Anna Volínová a
Václav Žákovec.
Sokolovna
so 26. 5. 15.00 hod. CIMBÁLOVÁ MUZIKA JIRKOVÁK
Odpolední hudební posezení v čajovně. Cimbálovka při čajíčku
nebo dobrém vínku.
čajovna Modrý anděl
ne 27. 5. 19.30 hod. Peter Shaffer: KOMEDIE POTMĚ
Činohra Karlovarského městského divadla. Vstupné 100,- Kč
v IC. Doprava není zajištěna.
Městské divadlo v K. Varech
čt 31. 5. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Práce s ovčím rounem. Vstupné 20,- Kč.
pá 1.6. 9.00 hod. DĚTSKÝ DEN
15.00 hod. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE agentury Piškot s jejich
zvířátky. Vystoupí nejlepší dětský imitátor Michaela Jacksona
Adam Kmenta. Břišní tanečnice Káa, předvede břišní tance, naučí
základní prvky břichotančení. Hry, soutěže, dětská diskotéka.

Od května se bude měnit jednak provozní doba infocentra, ale
také skladba programu.
Otevřeno bude vždy v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu od 9.00
do 18.00 hodin a v neděli od 9.00 do 12.00 hodin.
Takováto otevírací doba bude až do konce září. Během
těchto jarních a letních měsíců také trochu upustíme
od programů besedních, a už to jsou přednášky nebo čtení
pro děti, či čtvrteční Trychtýře. Naopak přibudou pravidelné
hudební programy v čajovně Modrý anděl a další akce
v přírodě, pořádané především pro děti ve spolupráci s místními školami.

Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v Infocentru!
E-mail: infotouzim@seznam.cz
Tel.: 353 226 431; 607 437 802

Velikonoční výstava prací dětí ze ZŠP a MŠ Toužim
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

INFORMACE MATRIČNÍHO ÚŘADU
TOUŽIM

Ze schůze Rady města Toužim č. 9 konané dne 16. dubna
2012

Další etapa povinné výměny
řidičských průkazů

A)
Rada města po projednání schvaluje:
1) Realizovat opravu hlavního schodiště k ZŠ Toužim se
zachováním původních žulových stupnic a podstupnic.
2) Návrh náhradní výsadby do parku v Kosmové
3) Uzavření MŠ Toužim v době od 16.07. do 17.08.2012.
4) Školní vzdělávací program ZUŠ Toužim.
5) Podání žádosti o dotaci na projekt sociálního centra v
Toužimi.
6) Objednání kontrol plynových kotlů a energetického auditu
tepelného hospodářství provozovaného Teplárenstvím města
Toužim.
7) Poskytnutí sportovního areálu na akci „Toužimské hudební
odpoledne III“ dne 23.06.2012, včetně požadovaného
vybavení a služeb
8) Přidělení bytu č. 4 v novém DPS.

Řidičské průkazy vydané
a) od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002
- jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2012
b) od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004
- jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy
pozbývají platnosti.

Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, příslušného podle místa trvalého pobytu
na území České republiky. V rámci Karlovarského kraje jde
o Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy - oddělení
řidičských průkazů (budova bývalého okresního úřadu - přes
řeku).

B)
Rada města po projednání bere na vědomí:
1) Kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Projednání činnosti správce Sokolovny při předávání a přebírání sálu Sokolovny s tím, že uložila do konce dubna 2012
připravit smlouvu na nájem Sokolovny na jednotlivé akce s
uvedením všech povinností, včetně školení BOZP a k
únikovým vchodům umístit krabičky s příslušnými klíči. Dále
do jednoho měsíce prověřit možnost oddělení přívodu elektřiny k barům od restaurace a možnost odečtu spotřeby vody
v barech.
3) Informaci o podání žádosti o poskytnutí finančních
prostředků na ošetření památného stromu „Blažejská lípa“ v
k.ú. Branišov.
4) Informaci ředitele ZUŠ Toužim, že na den 30.04.2012 vyhlašuje ředitelské volno.
5) Návrh redakční rady na změnu cen inzerátů v Toužimských
novinách s tím, že ho projedná po doplnění na některé příští
schůzi.
6) Informaci o stavu tepelného hospodářství provozovaného
příspěvkovou organizace Teplárenství města Toužim s tím, že
po zpracování energetického auditu bude rozhodovat o
dalších opatřeních.
7) Informaci o změně tepelného režimu v domě č.p. 50 s tím,
že v první řadě ověří skutečný stav u správce domu, Bytového
družstva Toužim. Následně bude řešit způsob vytápění.
8) Obsah dopisu s poděkováním jak byly upraveny stromy na
Plzeňské ulici a žádost o umístění lavičky na cestě ke
hřbitovu, projedná s ředitelem TSM Toužim.
9) Žádosti o byty s tím, že v současné době není k dispozici
žádný volný byt.

Co musím mít s sebou?
„Žádost o vydání ŘP“ - obdržíte na pracovišti obecního úřadu
obce s rozšířenou působností
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku vydání ŘP ve lhůtě do 20 dnů od podání žádosti.
Vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání
žádosti - správní poplatek 500 Kč.
Blanka Čevelová - matrikářka MěÚ Toužim

3

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 4/2012

POZVÁNKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

DĚTSKÝ DEN NA LETIŠTI aneb
DÁME DĚTEM KŘÍDLA

ANKETA KE ŠKOLNÍMU
STRAVOVÁNÍ
VYHODNOCENÍ

Aroklub Toužim zve všechny děti a jejich rodiče na akci DEN
DĚTÍ, aneb létání trochu jinak, která se uskuteční v sobotu
odpoledne 26. května 2012 na letišti v Přílezích. Aeroklub
připravil pro děti a také pro jejich rodiče stylový a pestrý
„letecký“ program:
. Hry na létání
. Prohlídky letadel
. Malování letadélek
. Posílání přáníček
. Letecké modely, kiting
. Špičková letecká akrobacie
. Prohlídka pilotní kabiny
. Teplovzdušný balón
. Výroba létajících strojů
. Dárky pro každého
. Velké letecké překvapení
A samozřejmě parkování, posezení a občerstvení v místě
zajištěno.
Kromě této speciální dětské akce se na přílezském letišti
bude ve dnech 25. až 27.5. konat další ročník soutěže
v letecké akrobacii Karlovarský pohár, což přinese trochu
větší ruch na zdejším nebi, za což se organizátoři soutěže,
soutěžící piloti i hostující aeroklub předem omlouvají. Snad
bude dětský den alespoň malou satisfakcí místním
obyvatelům za dočasné narušení klidu na nebi i na zemi.
Vstupné na akci DEN DĚTÍ je DOBROVOLNÉ!
Více informací najdete na webu www.aeroklubtouzim.cz.
-r-

Rozdaných anket: 390 ks
Vrácených: 236 ks
1. Stravuje se váš syn/dcera ve školní jídelně ZŠ Toužim?
Ano: 157x
Ne: 56x
2. Pokud ne, důvodem je:
a) stravuje se jinde 33x
b) školní strava mu nechutná 15x
c) jiné důvody 8x
3. Pokud ano:
a) je spokojen/a s kvalitou a chutí stravy
111x
b) není spokojen/a s kvalitou a chutí stravy
39x
4. Která jídla vám v jídelníčku chybí?
16x hranolky
10x palačinky, krupicová kaše
8x pizza, ovocné knedlíky
7x krokety, ryba
6x sladká jídla
5x lívance, zeleninové saláty, buchtičky s krémem, smažený
sýr
5. Která jídla si vaše dítě neobjedná, přestože je doma
běžně jí?
22x žádná
19x ryby
14x bramborová kaše
9x rizoto, špagety
8x vídeňské knedlíky
7x polévka
5x brambory, kuře
4x rýže, řízek, svíčková, halušky, špenát, čočka, rajská
omáčka
6. Která jídla byste chtěli pochválit?
57x špagety
42x buchtičky s krémem
16x šišky s mákem
15x rizoto, svíčková
14x vídeňské knedlíky
12x bramborová kaše, polévky
11x kuřecí řízek
10x omáčky, knedlíky plněné masem, rajská polévka,
halušky

Z OKOLÍ

Krásné Údolí znovu městem
Krásné Údolí se může od 29. února letošního roku opět pyšnit
statutem města. Tato obec byla městem již od svého založení
v roce 1488, ale při novodobých reformách územní samosprávy po roce 1945 o tento historický statut, stejně jako řada
dalších (jako např. Toužim, Teplá, Žlutice či Bochov, Bečov n.
Teplou, Chyše aj.) přišla. Některým byl statut města později
přiznán (jako třeba Toužimi, zřízením městského národního
výboru). Obnovení historického statutu u ostatních obcí
umožnil v roce 2006 novelizovaný zákon č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecním zřízení), který na žádost obce, která byla
před 17. květnem 1954 městem nebo městysem (což je
novodobý mezistupeń mezi statutem obce a města, dříve
známý také jako městečko), umožňuje obnovení příslušného
historického statutu, a to rozhodnutím předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Toho také Krásnoúdolští využili,
současně jim byla doplněna obecní symbolika o nový obecní
symbol - městský prapor (podoba toho historického se nedochovala).
Další obcí na Toužimsku, která by mohla požadovat navrácení
městského statutu je Útvina, ta však bez problému dosáhne
jen na statut městyse, statut města by se obtížně dokazoval,
by do svého zániku v roce 1469 byla za město označována.
Městu Krásnému Údolí a jeho obyvatelům gratulujeme.
-ji-

7. Uvítali byste bližší informace např. o předpisech, normách
apod., které musí být při stravování ve školní jídelně
dodržovány?
ANO: 85x
NE: 77x
- K této otázce se objevilo přání, aby názvy jídel byly normální, české, srozumitelné.
- Toto je zkrácená verze vyhodnocení anket. Úplná verze je
k nahlédnutí na stránkách Základní školy Toužim:
www.zstouzim.cz
- Děkujeme všem, kteří ankety vyplnili a odevzdali.
- Informace o předpisech a normách ze školní jídelny v příštím
čísle Toužimských novin
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KUTURNÍ DĚDICTVÍ

PRANOSTIKY NAŠICH PŘEDKŮ

Na Toužimsku přibyla další kulturní
památka

Květen
Vstupujeme do měsíce, který je nejkrásnějším měsícem jara.
Tento měsíc má vžitá dvě pojmenování: starší máj
(z latinského maius) a mladší květen (podle přírody, která je
v tuto dobu plná květů).

Soubor státem registrovaných a zákonem chráněných
památek na Toužimsku se rozrostl o další položku.
Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR byl 30.3. 2012
prohlášen za kulturní památku areál bývalé rychty čp. 12
v Komárově a byla zapsána do Ústředního seznamu kulturních
památek ČR pod rejstříkovým č. 104721. Jde o celostátně
významný objekt, je to příklad druhé nejstarší stavby lidové
architektury v ČR, její nejstarší, odborným průzkumem
odatovaná část pochází totiž až z pozdní gotiky, z roku 1483.
-ji-

w Prší-li na 1. máje, úroda píce malá je.
w Prší-li na 1. máje, bude později sucho a neurodí se víno.
w Deštivý květen - žíznivý říjen.
w Svatý Florián ( 4.5. ) si ještě může nasadit sněhový klobouk.
Svatý Florián byl římským vojákem, který se obrátil na
křesanství a zemřel za to v roce 304 mučednickou smrtí, byl
vhozen do řeky Emže s mlýnským kamenem na krku. Podle
legendy uhasil jediným vědrem vody celé město. Svatý Florián
je patronem hasičů, mlynářů a mimo jiné i keramiků.
w Déš svatého Floriána je ohňová rána
w Je-li o dni svatého Floriána velký vítr, jest toho roku mnoho
požárů.
w Na mokrý květen přichází suchý červen.
w Na Urbanův den pospěš síti len!
w Havlovo žito, Urbanův oves, co z toho bude, potom mi
pověs.
w Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí, červnové
rojení nestojí za zvonění.
w Na svatého Stanislava ( 7.5.) mají brambory svátek
w Len vysetý na sv. Stanislava, hodně příze i hlávek dává.
w Když se v máji blýská, sedlák si výská.
w Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
w Déš sv. Mamerta ( 11.5.) přináší soužení, nebo v něm nic
dobrého není.
w Svatý Pankrác, Servác, Bonifác ledoví bratři jak se patří.
w Svatá Žofie políčka zalije.
w Když se ozve v máji hrom, chy kámen nebo strom ( budeš
silným ).
w Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.
w Jaký den 25.máje povětří jest, takový podzimek následovat
má.
w Na svatého Filipa ( 27.5. ) tráva již rozkvétá.

Překvapení ve Svojšíně
V rámci nedělního výletu IC Toužim Za humna jsme navštívili
také nedaleko Stříbra ležící obec Svojšín, jehož příkladu
bychom mohli využít i u nás v Toužimi i třeba ve Štědré. První
překvapení nás čekalo již u vchodu, kde nás přívital sám starosta obce, pan Karel Petráň, který se nám pak věnoval celé pozdní odpoledne a představil nám nejen postup a filozofii obnovy
zdejšího zámeckého areálu, ale také nás pohostil v zámecké
„sousedské“ kavárně a provedl nás jak zámkem, tak také zdejším pozoruhodným románským kostelem sv. Petra a Pavla
z poloviny 12. století. Během živé diskuse jsme se dozvěděli
nejen mnoho zajímavého z dějin této starobylé obce, ale také
to, jak obec zámek obnovuje a jaké problémy musela a musí
řešit. Dalším velkým překvapením pro nás bylo zjištění, že
v areálu, který je zhruba svým rozsahem i stavem před zahájením rekonstrukce podobný tomu našemu v Toužimi, se od
roku 1992 (ovšem zásadní obnova probíhá až od roku 2000)
proinvestovalo zhruba 23 miliónů korun, tedy skoro jako
do toho našeho od roku 1990. Přesto si nešlo nevšimnout, že
dnešní stav obou areálů se zásadně liší. Navíc Svojšín je jen
malá obec s 450 obyvateli (má 4 části, základní i mateřskou
školou), s ročním rozpočtem který je zhruba desetinou toho
našeho toužimského.
Samozřejmě jsme se zajímali, jak je to možné, v čem je tajemství svojšínského úspěchu. Jde o filozofii správy věcí veřejných
a celé obce, tedy o přístup k majetku obce, k jeho kulturnímu
dědictví a kulturnosti obecně, o schopnosti získávat dotace, ale
také o dlouhodobé vizi, nadšení pro věc a práci, o práci
pro obec a spolupráci radnice s místními občany i podnikateli.
Ze Svojšína jsme my Toužimští odjížděli s upřímnou závistí,
a také s náměty na přemýšlení. Škoda, že se této velmi
podnětné prezentace nezúčastnilo naše zastupitelstvo, které
na tuto prezentaci bylo také pozváno. Jejich filozofie správy věcí
veřejných, v kontrastu s těmi svojšínskými, je zjevně
neefektivní. Megalomanské projekty, jejichž jediným cílem je
„podojit“ veřejný rozpočet, a již ten obecní, krajský, státní nebo
evropský, tedy naši kapsu, jak dnes všude kolem sebe vidíme,
snaha urvat te něco pro sebe a po mě potopa, jen dláždí cestu
do pekla a do…
Jiří Schierl

Jaroslav Hráský
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Z PŘÍRODY

Město Toužim recyklací starých
spotřebičů výrazně přispělo k
ochraně životního prostředí

Toužimští čápi
Na četné dotazy našich spoluobčanů k hnízdění našich čápů
několik informací:
V loňském roce úspěšně naši čápi zahnízdili a vyvedli 3 čilá
mlá ata, o které pečovali staří čápi až k jejich prvnímu výletu
z hnízda. Po úspěšném proletu se uskutečnil jejich odlet
na zimoviště do jižní Afriky dne 20. srpna m. r. společně se
starými čápy. Tento rok přiletěl první čáp (samec) na hnízdo
4. dubna. Oproti minulému roku o 18 dní později. V současné
době shání potravu a upravuje hnízdo a očekává přílet své
družky. Přejeme jim příznivé povětrnostní podmínky a úspěšné
zahnízdění.
Jan Řehák

Loni občané odevzdali k recyklaci 242 ks televizí, 99 ks
monitorů - tj. 6900 kg a dále 1734 kg ostatních drobných
elektrozařízení.
Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí
elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme
snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která pro nás zajišuje sběr a recyklaci vytříděných
elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů,
ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Pták roku 2012
Pro rok 2012 byl českou ornitologickou společností vyhlášen Pták
roku 2012 - Tetřev Hlušec. Základní údaje:
Český název:
Tetřev Hlušec
Vědecký název: Tetrao Urogallus
Řád:
hrabaví
Čele :
tetřevovití
Hmotnost:
průměrně 4 800g kohout, 2 140g slepice
Délka křídla:
průměrně 40cm kohout, 29cm slepice
Věk:
10 - 12 let ve volné přírodě (v zajetí 18 let)
Tah:
stálý pták
Prostředí:
rozlehlé komplexy jehličnatých či smíšených lesů
Hnízdění:
V. - VI. měsíc
Snůška:
5 - 12 vajec
Inkubace:
26 - 28 dní
Vodění mlá at: VI. - IX. měsíc
Potrava:
jehlice, pupeny, bobule, listy, mlá ata hmyzu
Ochrana:
Kriticky ohrožený podle vyhl.: 395/1992 Sb. uveden v černých seznamech ve většině zemí západní, střední a jihovýchodní Evropy.
Ptačí oblasti:
Šumava a Beskydy
Poznávání v přírodě:
Tetřev Hlušec je poměrně robusní pták, největší ze zástupců našich
tetřevovitých. Vyvinula se u něj výrazná pohlavní dvojtvárnost, samice - samec se nápadně odlišují. Samec dosahuje velikosti krocana.
Výskyt u nás:
Tetřev Hlušec byl v minulosti poměrně hojným druhem, byl také
ceněnou lovnou zvěří, což kromě mysliveckých záznamů dokládá
i řada starších uměleckých artefaktů s loveckou tématikou. Nyní je
malým zázrakem již jen samotné setkání s tetřevem ve volné
přírodě.
V současné době se tetřev ojediněle objevuje už pouze v několika
pohořích (Krkonoše, Krušné hory, Český les, Jeseníky), přičemž
zbytková populace tvořená několika jedinci přežívá v Beskydech.
Více jak devadesát procent všech našich tetřevů žije na Šumavě.
Ještě v první polovině 20. století byl tetřev rozšířen po celém území
Šumavy, včetně vhodných stanoviš v podhůří, ale od druhé poloviny
století se začalo obývané území zmenšovat a počty tetřevů prudce
klesaly. Tento trend se zastavil v 90. letech, od kdy tetřevů
na Šumavě opět pomalu přibývá.

Přínos zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů pro životní prostředí:
Městský úřad Toužim
TV
Monitory
Ostatní EEZ
Celkem
Množství za rok2011
242 ks
99 ks
1734 kg
8724 kg
Úspora el. energie (MWh)
39,32
12,37
42,05
93,74
Úspora ropy (l)
699,94
301,06
2987,34
3988,34
Úspora primárních surovin (t)
2,36
1,04
0,78
4,18
Úspora vody (m3)
192,18
74,93
160,57
427,68
Snížení produkce nebezpečného odpadu (t)
34,33
16,24
33,29
83,86
Snížení produkce skleníkových plynů ( t CO2 ekv.)
10,65
3,19
7,73
21,57
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný
pozitivní dopad na životní prostřední.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil
vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna
čtyřčlenná domácnost průměrně ročně 2,2 MWh elektrické
energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří
zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí,
zaslouží obrovský dík.
MěÚ Toužim - OŽP

Jaroslav Řehák, člen české spol. ornitologické
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Jarní srdíčkový
den na naší škole.
Stalo se již tradicí, že naše
škola pomáhá Občanskému
sdružení Život dětem ve veřejných sbírkách pro nemocné
děti. Sbírky se konají dvakráte
do roka - v období adventu
a v období velikonočních svátků.
Tentokrát se o průběh sbírky
a prodej upomínkových předmětů postaral školní parlament - žáci 8. B. Žákům se
podařilo vybrat mezi spolužáky
a
pedagogy
prodejem
bezpečnostních klipů a magnetek částku ve výši 1590,korun. Peníze byly složeny
na účet OS u České spořitelny
v Toužimi.
Občanské sdružení Život
dětem zakoupilo díky pomoci
ostatních přístrojovou technologii pro dětská oddělení
nemocnic v ČR, rehabilitační
a zdravotnické pomůcky
k usnadnění života dětí, které
jsou vážně handicapované
a trvale odkázané na celodenní péči svých rodičů, v celkové
výši 103 069 287 korun.
Podrobné informace o zakoupených darech naleznete
na www.zivotdetem.cz a další
možnost,jak přispět na konto
tohoto sdružení je dárcovská
SMS ve tvaru DMS ZIVOTDETEM na číslo 87777.
Děkujeme všem, kteří přispěli
finančním obnosem na konto
nemocných dětí, a poděkování
si zaslouží i žáci, kteří se na
sbírce podíleli - P. Štěpánová,
K. AL-Muktarová, K.Skalová,
K.Kudrnová.
ZŠ Toužim - J. Váňová
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FLORBAL 2012 pořádaný pod
záštitou fi Hollandia a KÚ
Karlovarského kraje

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM
Každoročně pořádá ZŠP a MŠ Toužim dvě krajské soutěže:

Ve čtvrtek 12.4. 2012 přijalo pozvání na I. ročník krajské
soutěže FLORBAL devět družstev z celého Karlovarského
kraje. Týmy byly rozděleny do dvou skupin - hrálo se
v tělocvičně ZŠ a ve sportovní hale. Všechna družstva šla do
bojů s plným nasazením a utkání byla poměrně vyrovnaná.
Až v závěrečném finálovém utkání vybojovalo naše mužstvo zlaté
medaile a putovní pohár nad týmem ZŠP Aš. Naši chlapci
prokázali více herních dovedností, kdy se zúročila pečlivá
půlroční příprava pod vedením Jana Škody. Třetí místo vybojovala ZŠP Karlovy Vary. Bylo to nádherné sportovní
dopoledne s úžasnou atmosférou.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na jeho organizaci,
fi Hollandia za krásné ceny, které rozzářily oči vítězů, a Janu
Škodovi za čas, který věnoval našim žákům při přípravě
na toto florbalové klání.

PÁKU a PŘEKÁŽKOVOU DRÁHU!
Ve středu 24.2.2012 proběhl již XII. ročník krajské soutěže
PÁKA. Síly si měřili borci z devíti škol Karlovarského kraje
ve třech váhových kategoriích. Letošní ročník byl vyhlášen
i „I. zkušebním ročníkem“ pro děvčata.
Rozhodčím a zároveň „zárukou kvality“ sportovního klání byl
již tradičně pan Zoltán Kanát, mistr světa za rok 2009-10
v silovém trojboji, držitel bronzové medaile z mistrovství světa
2010-11, za rok 2011-12 absolutní mistr Evropy!
Naši žáci obsadili medailové pozice hlavně v těžké váze - 1.
místo: O. Oláh, 2. místo: B. Peha. Ve středně těžké váze si 2.
místo vybojoval A. Oláh.
Kategorie dívek byla bez váhového rozlišení a naše
S. Matejková v ní vybojovala 3. místo.
O měsíc později - 21.3. 2012 se k nám sjeli chlapci i dívky z osmi škol Karlovarského kraje
na XIV.ročník krajské soutěže PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA.
Náročnou tra absolvovali všichni soutěžící, kteří
museli prokázat svoji fyzickou zdatnost, rychlost
a obratnost. V letošním roce padl dlouholetý
rekord této dráhy, o který se postaral žák ZŠ
Toužim J. Hrobař s časem: 32,26. Žáci naší školy
R. Berky a A. Oláh obsadili nádherné 2. a 3.místo.
Ani v kategorii dívek jsme se nenechali zahanbit
- o 2. a 3.místo se podělily sestry Ďuráčovy.
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM!
Velký dík patří firmě OZAP, která každoročně
uvolňuje pana Kanáta z práce, aby mohl rozhodcovat PÁKU.
Bez hodnotných dárků, které nám věnují sponzoři,
si už ani soutěže neumíme představit. Poděkování
posíláme touto cestou firmám:
Fi MARBES CONSULTING, s.r.o.
Fi FRAPE FOODS, s.r.o.
Nadace ČEZ
Fi HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s.
Varnea, a.s.
KÚ Karlovarského kraje
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM

Základní umělecká škola
Vážení občané města Toužimi,
druhé pololetí školního roku 2011/2012 jsme, trochu netradičně,
zahájili Pololetním koncertem, který jsme uspořádali namísto
vánočního koncertu zrušeného z důvodu státního smutku.
V sobotu 10. března jsme společně se Sdružením přátel toužimské mládežnické dechovky uspořádali výroční koncert Dechového
orchestru naší školy u příležitosti 18. výročí založení. Ohlasy
na tento koncert proběhly už v minulém čísle těchto novin, a tak
jen dodám sám za sebe, že koncert proběhl na naprosto profesionální úrovni a výkony, které podávali mladí muzikanti, zaslouží
největší obdiv a poděkování.
Samostatnou kapitolou naší činnosti jsou soutěže Základních
uměleckých škol vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky, jakož i další soutěže a přehlídky
pořádané jinými subjekty. Letos se těchto soutěží zúčastnila
řada našich žáků a zde jsou výsledky:
Simona Šindelářová
klarinet
II. kategorie
okresní kolo soutěže ZUŠ čestné uznání
Miroslav Mikula
lesní roh
III. kategorie
okresní kolo soutěže ZUŠ 2. místo
Ludmila Bartošová
zobc. flétna
I. kategorie
okresní kolo soutěže ZUŠ 2. místo
Ludvík Molnár
zpěv
III. kategorie
okresní kolo soutěže ZUŠ 2. místo
Ondřej Brychta
trubka
IV. kategorie
okresní kolo soutěže ZUŠ 1. místo
a postup do krajského kola soutěže, kde získal v tvrdé konkurenci výborné 3. místo.
31. března proběhla v Teplé soutěž ve zpěvu lidových písní
s názvem Karlovarský zpěváček, které se zúčastnili žáci naší školy
- Lucie Kissová a Ludvík Molnár. Velkým úspěchem je zisk 2. místa
s postupem Ludvíka Molnára do celostátního kola, které se bude
konat 11. - 13. května ve Velkých Losinách na Moravě.
Všem žákům i jejich učitelům děkuji za vzornou reprezentaci
školy i města Toužimi.
Co nás ještě čeká do konce školního roku
(kromě výuky samotné)?
11.-13.5.2012 Soustředění Dechového orchestru.
13.5.2012
Koncert Dechového orchestru v městském
divadle v Sokolově.
4.-6.6.2012
Závěrečné a postupové zkoušky všech žáků.
9.6.2012
Festival dechových orchestrů Kynšperk.
11.-13.6.2012 Šest závěrečných třídních koncertů a setkání
pro rodiče.
22.6.2012
Slavnostní koncert k 60. výročí založení
Základní umělecké školy v Toužimi.
(Základní umělecká škola vznikla (podle dostupných informací
z kroniky města) 2.11.1952. Nejprve jako Lidová škola umění.
Prvním ředitelem byl kapelník pan Ladislav Rom, který po řadu let
vedl dechový orchestr, se kterým po celou dobu činnosti dosahoval vynikajících výsledků. Lidová škola umění sídlila v prostorách zámku, kde výrazně působil i žákovský taneční orchestr,
později byla škola přestěhována do bývalé mateřské školy v ulici
Pod Brankou a odtud se stěhovala v roce 1996 do nově
vytvořené nástavby v areálu škol v Plzeňské ulici 395.)
Srdečně Vás zveme na uvedené akce
ředitel ZUŠ Toužim Jiří Ullmann

ZIMA V MŠ DOMEČEK
Ani v zimních dnech není v naší školce nouze o pěkné akce.
Letos jsme si užili i radovánek na sněhu venku. Sněhová nadílka byla bohatá, a tak nás to lákalo na lopaty a koulovačky.
V lednu také vrcholí přípravy k zápisu do ZŠ. Pravidelně
navštěvujeme loňské předškoláky v 1.třídě a sledujeme jejich
pokroky. I předškolní děti rády předvedou své znalosti
a dovednosti poprvé před tabulí. Seznámí se s prostředím ZŠ,
školní jídelnou, tělocvičnou.
Únor vrcholí přípravou na karneval - chystá se výzdoba,
vyrábějí se masky. Dopoledne bylo plné soutěží, tanečků,
čekala nás přehlídka masek, vyvrcholením bylo bouchnutí
„šampáňa“ a svačinka ze slavnostně prostřených stolečků.
V březnu nás čekala MATEŘINKA - přehlídka vystoupení
mateřských škol. Šmoulí téma zvítězilo a my nacvičovali
a nacvičovali a nacvičovali. Dřina se nám zúročila a děti
předvedly krásné živé vystoupení. Zasloužili jsme si velký
obdiv i dík!

Splnil se nám dětský sen - mohli jsme
navštívit DŮM POHÁDEK v Plzni!
29.2. 2012 vyrazily naše děti z MŠ DOMEČEK spolu s žáky
ZŠP a ZŠ Bezvěrov na výlet do Plzně do DOMU POHÁDEK.
Byl pro nás zajištěn celodopolední program - shlédli jsme
loutkové divadelní představení Zvířátka a Petrovští, vyrobili
jsme si masku v tvůrčí dílně a měli jsme možnost zapojit se
do hudebně pohybových činností. Během celého dopoledne
měly děti možnost využívat hracích a zábavných koutků.
Všem se pohádkové dopoledne líbilo.
Chtěli bychom moc poděkovat paní Farrant za financování
autobusové dopravy a vstupného pro naše děti!
Další fotografie a video naleznete na:
www.domecekskolicka.wbs.cz
za kolektiv MŠ Domeček Čapková Martina
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toužimský rourmistr se jmenoval Track.26
Zvláštní péči si vodovody vyžadovaly v zimním období.
Rourmistr musel na podzim provést zateplení kašen, které se
provádělo zakrytím silným bedněním a chvojím. Kašny potom
připomínaly jakési skříně či truhly, v němčině „Kastens“,
z čehož se odvozuje i německý výraz pro fontány „Rohrkasten“, tj. „rourová skříň, truhla“, tedy skříň do níž je
voda přiváděna rourou. Český výraz „kašna“ vznikl převzetím
tohoto staršího německého výrazu. Mimořádná pozornost se
v Toužimi věnovala již výše uvedené „výměně“, která byla
pokryta silnou vrstvou koželužského třísla. Zateplení se
odstraňovalo až na Velikonoce.
Voda se do kašen přiváděla dřevěným vodovodním potrubím,
které se sestavovalo z trubek vyráběných vrtáním smrkových
kmenů. Tyto trubky měly délku 4 až 5 m a průměr vrtaného
kanálku kolem 5 cm. Potřebné zařízení, vrtací stolice, se mělo
nacházet vedle Dolního zámku, v dnešní Karlovarské ulici.27 Je
však velmi pravděpodobné, že k jejich výrobě se využívalo
vodní síly v některém z toužimských mlýnů.
Kvalita vody z vodovodů byla o něco lepší než ze studní
ve městě. Podle pamětníků byla voda ze „zámeckého“ vodovodu
čistší než z „městského“ a tak většina toužimských hospodyň,
dbalých kvality vody na vaření nebo praní, dávala přednost
„zámecké vodě“. Každodenní cesta pro vodu do některé
z kašen hrála v životě toužimských obyvatel významnou úlohu,
nebo se zde scházeli sousedé z okolí a zejména hospodyně
si u kašen vyměňovaly nejnovější zprávy z města i okolí.
Pro vodu se chodilo s kovovými konvemi nebo s dřevěnými,
později kovovými vědry. Při jejich nošení se často používalo tzv.
„šibenice“, což bylo vlastně dřevěné vahadlo opatřené na
koncích závěsy pro vědra. Ti, co neměli vlastní studnu v domě
či na zahradě a chovali dobytek či provozovali na spotřebu
vody náročnější řemeslo, museli pro vodu jezdit s vozy nebo
chodit s velkou kádí, která byla zavěšena na dvou tyčích jako
nosítkách, s níž měli často co dělat i dva statní muži.28

Seriál k 100. výročí moderního
vodovodu v Toužimi

Z minulosti zásobování města
Toužimi vodou
pokračování z minulého čísla
První větev původně napájela velkou kašnu v horní části tržiště
(cca 612 m n. m.). Kašna je patrná za mariánským sloupem
na vedutě města z r. 1716.14 Byla to nejspíše jen velká
dřevěná roubená nádrž. Později, někdy kolem poloviny 18.
stol. byla tato kašna zrušena a nahrazena dnešní kamennou
kašnou v dolní části tržiště, která je patrná na mapě z r.
Druhá větev napájela nejméně jednu kašnu
1782.15
v Pivovarské ulici a jednu kašnu v Zadní, dnes Družstevní ulici.
Kašna v Pivovarské ulici se původně nacházela ve dvoře
„starého“ obecního pivovaru, dnes čp. 69. Po požáru domu
v r. 1872 a jeho přestavbě byla kašna přemístěna přímo
do Pivovarské ulice, kde její poněkud nejasnou podobu zachycuje
kolorovaná pohlednice z doby před r. 1912.16 Měla to být
prostá dřevěná, roubená nádrž s baldachýnovou (či spíše
sedlovou) stříškou. Kolem nádrže bylo několikastupňové
žulové schodiště (po zrušení kašny bylo v r. 1927 využito
při stavbě schodiště u místní sokolovny). Kašnu v horní části
dnešní Družstevní ulice tvořila vlastně jen velká kruhová pivovarská dřevěná ká 17 Další kašnu, na počátku 20. století však
již nepřipomínanou, lze předpokládat ve dvoře „nového“ obecního pivovaru, dnes čp. 72. Byla zcela určitě také dřevěná.
Zásobování obyvatel města nezajišovaly jen kašny či
soukromé domovní cisterny nebo studny, ale také studny
veřejné, zejména na předměstích. Některé z nich měly i svá
jména. Tak v dolní části dnešní Tepelské ulice to byla Hrnčířská
studna, ve Stodolách Kašparova studna, na křižovatce
dnešních ulic Pod brankou a Kostelní studna Koželužská,
v dnešní Karlovarské ulici, na místě zbořené části objektu Dolní
(též Rybářské) městské brány studna Rybářská. Ve čtvrti
Vídeňská Špic se nacházela studna zvaná U rybího domečku.18
O dobrý chod vodovodů pečoval městský či vrchnostenský
úředník, nazývaný rourmistr či rourovrtař. Jeho úkolem byla jak
každodenní kontrola funkce vodovodů, tak jejich opravy včetně
výroby nových trub. Nejstarší dochované písemné zmínky
o toužimských rourmistrech známe z nejstaršího urbáře
toužimského panství z r. 1553, kde se uvádějí toužimští
měšané Hans Orting19 a jakýsi Martinů.20 Jména dalších
toužimských rourmistrů či rourovrtařů se objevují až v 17.
století, v dochovaných písemnostech toužimského vrchnostenského úřadu. Ti se kromě toužimského „zámeckého“
(a snad i „městského“) vodovodu, který zřejmě po r. 1623
přešel zpět do správy panství, starali také o další vrchnostenské vodovody zásobující panské dvory v Brložci, Bezvěrově,
Třebouni, Sedle, Miroticích, Českém Chloumku, Pěčkovicích,
Krašově či Útvině.21 Byl to Jakub Vondra z Toužimi,22 Johann
Wild z Brložce, Lorenc Mebus23 a především pak knížecí
rourmistr Michael Rohrer.24 Z knihy peněžních a obilních účtů
mirotického statku z let 1625-26 známe i tehdejší cenu za
zhotovení (vyvrtání) jedné trubky, ta činila 3 krejcary.25 Poslední

pokračování příště
Prospect Der Stadt und Herrschafts Theysing, rytina Johanna Michaela
Sockha, Grossherzogliches Familienarchiv, Plansammlung (Hfk/Bd. XVI., fol.
5), Generallandesarchiv Karlsruhe, SRN.
15
Generální mapa josefínského katastru, sekce 102. Reprodukci přináší
Anton GNIRS: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen
Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad, Dr. B. Filser Verlag G.m.b.H.,
Augsburg, 1932, s. 508, obr. 451.
16
Obecní kronika z let 1933-45. Městský úřad v Toužimi.
17
F. ALBRECHT, viz pozn. 4, s. 95
18
Tamtéž, s. 96. Rybářská studna byla zřejmě součástí stavby Dolní brány,
nacházela se uvnitř objektu (částečně asanován po r. 1752).
19
„Hans Orting, rormeister,...“; A GNIRS, viz pozn. 3, s. 18.
20
„Martine, rermeister,...“. Tamtéž, s. 32.
21
Tamtéž, s. 166, 167, 172-173 a 183.
22
„Jacob Wondra, fürstlichen Röhrmeister in Theusing...“, v účtu z 10. srpna
1663. Dále na listu z 24. dubna 1663. Tamtéž, s. 166 a s. 172.
23
Tamtéž, s. 172 a 173.
24
Tamtéž, s. 167 a 182-185. Michael Rohrer se v účtech a dalších písemnostech té doby objevuje velmi často, a to nejen jako rourmistr, ale také jako
mlynář, tesař a výrobce prken a vodovodních trubek (u některého z mlýnů měl
určitě i vodní pilu).
25
Tamtéž, s. 256.
26
F. ALBRECHT, viz pozn. 4, s. 94.
27
Tamtéž, s. 94.
28
Tamtéž, s. 95.
Jiří Schierl
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Prameny: Podle článků Gerta Reiprichta a tepelského opata
Petra K.Möhlera publikovaných ve sborníku Das Tepler Land (
Geisenfeld, 1967), podle knihy Heřmana J. Tyla O.Praem
Psancem. (Třebíč 1995) a z publikace Z minulosti a současnosti Tepelska ( Teplá 1985 )
Jaroslav Hráský

Z HISTORIE

Duben 1945 - Pochody smrti
V dubnu 1945 došlo k zintenzivnění náletů hloubkových letců
na železniční koridory.
16. dubna 1945 byl u Hoštce bombardován vlak a při náletu
zahynul topič. 19.dubna napadli hloubkoví letci nádraží
v Toužimi a v Ovesných Kladrubech, kde zahynul farář a tepelský premonstrát Augustin Hilburger. Bohužel při náletech
hloubkových letců došlo i k útoku na vězně pochodu smrti.
21. dubna byl nad železničním tunelem u Vlkovic napaden
americkými hloubkovými letci pochod smrti vězňů z koncentračního tábora Lengenfeldu a zahynulo několik desítek
vězňů. Stejná situace se opakovala i u Pístova, kde při
střelbě hloubkových letců a příslužníků SS zahynulo 51 vězňů.
Tuto smutnou událost připomíná mohyla, připomínající oběti
pochodu smrti. Krajinou tehdejšího okresu Teplá procházelo
několik pochodů smrti vyhladovělých a zubožených vězňů
koncentračních táborů. Nacisté se tak snažili zbavit posledních svědků zvěrstev, kterých se dopouštěli v koncentračních
táborech, které byly likvidovány před postupem spojeneckých
armád. Teplou v dubnu 1945 prošly tři pochody smrti.
16. dubna prošlo Teplou 800 vězňů koncentračního tábora
v Buchenwaldu. Z tohoto transportu zahynulo v okolí Teplé
5 vězňů, dva byli zastřeleni na útěku u Kladrub a Otročína.
Teplou prošly další dva pochody, převážně žen ze Svatavy
a Nové Role. 23.dubna v počtu asi 1000 vězňů a 25. dubna
na večer dalších 600 vězňů a přenocovaly ve stodolách
u klášterního hřbitova. Na pobyt v Teplé vzpomíná i jedna
z účastnic B Lukešová takto: „V Teplé jsme byly nahnány
do velké stodoly, kde nás ovanul mrtvolný pach. Ve slámě byly
vzápětí objeveny dvě ženské mrtvoly, úplně nahé a ve
značném stupni rozkladu. Byly vytaženy a hozeny na hnojiště.
Druhý den ráno nám odkudsi přivezli a rozdali trochu vařených
brambor. Muži i ženy posedali na hnojiště vedle mrtvol
a snědli svůj příděl. V Teplé se podařilo třem Češkám utéci.
Z těchto transportů zahynulo v Teplé 18 vězňů, z nichž jedna
žena byla zastřelena. Oběti obou transportů byly zahrabány
do vyhloubené jámy na smetišti.“
V roce 1945 byly na základě výpovědí vězňů, kteří transport
přežili, objeveny čtyři hroby obětí pochodu smrti. Po exhumaci
a očištění mrtvol, které provedli Němci z kárného tábora.
Po ohledání mrtvých a sepsání pitevních protokolů následoval
slavný církevní pohřeb do společného hrobu na místním
hřbitově. Pohřbu se zúčastnili všichni čeští obyvatelé
a z příkazu amerického velení povinně všichni Němci, aby
věděli co zavinili. U příležitosti dne osvobození jsou na místním hřbitově kladeny zástupci města, premonstrátského
kláštera v Teplé, zástupci politických stran a společenských
organizací věnce k pomníku umučených při pochodu smrti.
Od roku 2008 také za účasti členů klubu vojenské historie
Terezín a Mělník z historického campu US ARMY
v Prachometech.

DOBRÁ VODA

Děti ze sociálně vyloučené lokality
trávily Velikonoce se skauty
Šest dětí ze sociálně vyloučené lokality v Dobré Vodě strávilo
své velikonoční prázdniny s plzeňskými skauty. Oddíl Vločka
pozval děti na svoji pětidenní výpravu do Olomouce. Tam děti
čekal program plný her, výletů, sportovních a tvořivých aktivit,
který si mohly užít společně s další padesátkou holek a kluků.
Akce vznikla díky dlouholeté spolupráci občanského sdružení
Český západ s plzeňskými skauty. Cílem akce bylo sblížení,
poznání romské kultury a vzájemné obohacení dětí, které
vyrůstají v odlišném sociálním a kulturním prostředí.
Z Dobré Vody jeli na výpravu tři kluci a tři děvčata ve věku 8
až 11 let společně s dvěma pracovnicemi z Českého západu.
Nejdříve je čekala cesta do Plzně, kde se přidali ke skautům
a společně pak jeli vlakem do Olomouce, která je od Dobré
Vody vzdálena 300 km. Už samotná cesta pro ně mohla být
zážitkem, protože takhle daleko od domova ještě nebyli.
Samotné město měly děti příležitost poznat během dvou
velkých her přímo v centru Olomouce. Navštívily však i její
okolí. V asi 20 km vzdálených Mladečských jeskyních obdivovaly labyrint podzemních chodeb i krápníkovou výzdobu
a úspěch sklidila i návštěva hradu Bouzov. V jiné dny na ně
čekala řada her a sportovních aktivit, ve kterých například
závodily v běhu, ve skoku do výšky a dalších atletických
disciplínách. Kromě velikonočního barvení vajíček a výroby pomlázek se učily vyrobit různé přívěsky z modelovací hmoty Fimo,
nabarvit hedvábné šátky, tvořit slušivé korálkové náramky či
vyrábět pomocí kašírování originální plastické obrázky.
Během výpravy samozřejmě nechybělo ani seznámení s romskou kulturou. Děti nacvičovaly divadelní představení
na motivy romských pohádek, dozvěděly se, jak se slaví
u Romů Velikonoce nebo co jsou tradiční romská jídla. Celá
velikonoční výprava probíhala v přátelské atmosféře a děti
z Dobré Vody se nadšeně zapojovaly do her i ostatního
programu, který byl pro ně nový. „Skautům velice děkujeme,
že dětem z Dobré Vody umožnili poznat nové kamarády, zažít,
vyzkoušet i poznat mnoho nového, na co budou určitě dlouho
vzpomínat. Pro děti ze sociálně vyloučených lokalit jsou
podobné zážitky a možnost dostat se mimo svoji komunitu
velmi důležité. I proto jsme za dlouholetou spolupráci se
skauty z oddílu Vločka velmi vděční a těšíme se na další
společné akce.“
Velikonoční výprava se skauty probíhala v rámci projektu Klíče
pro život, který je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
Za Český západ o.s. Mgr. Eva Haunerová
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HASIČI A SPOLKOVÁ ČINNOST

CVIČENÍ V TEPLÉ

Tímto článkem reaguji na četné dotazy občanů na spolkovou
činnost Sboru dobrovolných hasičů, dále jen SDH. SDH je
občanským sdružením, které se podle některých politiků
nepodílí na plnění úkolů státní správy na úseku požární
ochrany, proto také došlo ke snížení a někdy i úplnému zastavení dotací. Důležitou a také záslužnou spolkovou činností
je práce s mládeží, tedy výchova budoucích členů SDH
a potažmo i členů zásahových jednotek hasičů. V Toužimi je
práce s mládeží na velmi dobré úrovni. Mladé hasiče již celou
řadu let vede pan Josef Mikula se svou ženou Janou, do
práce s mládeží se zapojuje i syn Mikulových, který patrně
převezme štafetu. V letošním roce se uskuteční v Toužimi
v pořadí již druhé mezinárodní setkání mladých hasičů
z Polska, Německa, Slovenska a Ma arska. V loňském roce
se takové setkání uskutečnilo v Polsku. Příprava pětidenního
setkání není vůbec jednoduchá. Je třeba zajistit finanční
prostředky, stravování, nocleh a v neposlední řadě i zajímavý
program na pět dnů. Je to až neuvěřitelné, v příštím roce se
uskuteční v toužimské sportovní hale v pořadí již 20. ročník
halové soutěže mladých hasičů, která je rok od roku
zastoupena větším počtem kolektivů mladých hasičů.
Toužimští hasiči dále pořádají noční soutěž hasičských
družstev v požárním útoku, v letošním roce je naplánována na
5. května. Nelze ani opomenout společnou akci dobráků a
profíků tradiční STAVĚNÍ MÁJKY. Jako hasiče mne velice
potěšil přístup starosty města Toužim, pana Alexandra Žáka
k mladým hasičům a jejich potřebám, což vyplynulo z jeho
vystoupení na jednání Zastupitelstva města Toužim, konaném
dne 22.3.2012 Rovněž kvituji přístup Rady města Toužim
k potřebám mladých hasičů. Spolkovou činností jsou rovněž
hasičské soutěže dospělých a dorostu, které slouží k získání
fyzické zdatnosti a potřebné zručnosti v ovládání věcné
výzbroje požární ochrany. Po tzv. sametové revoluci je patrně
i spolkovou činností školení členů SDH. Školení a odborná
příprava členů hasičských zásahových jednotek je plně
v kompetenci Hasičského záchranného sboru. Z důvodu zastavení dotací bylo ukončeno studium na Ústřední škole
požární ochrany, patrně dnes již nikdo vzdělané dobrovolné
hasiče nepotřebuje. Dálkové studium výše uvedené školy je
rovněž považováno za spolkovou činnost. Spolkovou činností
je také pořádání kulturních a společenských akcí pro širokou
veřejnost. Pořádání těchto akcí také vypovídá o stavu SDH a
organizačních schopnostech velitele, který musí být zárukou
veškeré činnosti sboru, tedy té zásahové i té spolkové.
Příkladem spolkové činnosti je bezpochyby Třebouň, následovaná Útvinou. Plně se ztotožňuji s Radou města Toužim s
přidělením dotace Osadnímu výboru Třebouň.
Osadní výbor Třebouň je nejaktivnější v pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí.

Zdokonalit a nacvičit si práci při ostrém zásahu, to bylo cílem
praktického výcviku jednotek dobrovolných hasičů
Mariánskolázeňska a Toužimska, který proběhl o uplynulém
víkendu v areálu bývalé továrny Jitona u Teplé. Pod vedením
lektorů z řad profesionálních hasičů nacvičovali dobrovolní
hasiči činnosti, se kterými se mohou setkat při zásazích.
Jednotky si postupně vyzkoušely činnosti při požárech nízkých
i výškových budov, sebezáchranu slaněním na laně nebo
na požární hadici, dálkovou dopravu vody hadicemi včetně
čerpání z rybníka, záchranu zraněných osob z výšek pomocí
nastavovacích žebříků, vyprošování osob ze závalů, či pátrání
po ztracených osobách. Zpestřením byla i práce na vodě
a záchrana tonoucích vytažením do člunu. Figuranti na
vybraných stanovištích byli samotní hasiči, jen na stanovišti
„závaly“ se použily figuríny.
Z hasebních činností si jednotky prakticky vyzkoušely pohyb
v zakouřených prostorech, viděly, jak se pod stropem šíří
horký kouř a stoupá teplota uvnitř místnosti a jak správně
hasit požár v takových místnostech. „Hasiči nacvičovali také,
jak správně rozvinout hadicové vedení nebo jak postupovat
při požáru ve vyšších patrech,“ uvedl mluvčí Martin Kasal.
„Cílem tohoto výcviku je zlepšit připravenost jednotek SDH,“
přiblížil Martin Gaier a Jiří Horník. „Je také důležité, aby se
jednotlivé jednotky více secvičily, poznaly vybavení sousedních
jednotek a hasičů. Na jednotlivých stanovištích jim lektoři
vysvětlili, postupy, nutné vybavení, zásady bezpečnosti
a součinnosti v jednotce. Nyní je jen na nich, jak tyto informace využijí, jak budou sami ve svých jednotkách nadále
cvičit. Na podzim se opět sejdeme,zopakujeme a procvičíme
podobné činnosti.“
„Celkem se výcviku zúčastnilo dvaadevadesát dobrovolných
hasičů ze šestnácti jednotek z Mariánskolázeňska
a Toužimska,“ informoval tiskový mluvčí hasičů Martin Kasal.
Celý výcvik pro dobrovolné hasiče připravili velitelé stanic profesionálních hasičů v Mariánských Lázních Martin Gaier
a z Toužimi Jiří Horník. Součástí téměř sedmihodinového
výcviku byla i příprava a zajištění nápojů a stravy.
Dle hodnocení účastníků výcviku z řad dobrovolných hasičů,
je možné jednoznačně konstatovat, že výcvik byl plnohodnotný, splnil svůj účel a předčil očekávání cvičících.

POZVÁNKA

Za Johannem, baronem Von Zoph
V rámci dalšího výletu „Za humna“ navštívíme v sobotu
12. května starobylou Kadaň, kde kromě jiného navštívíme
i hrob slavného toužimského rodáka Johanna Zopha,
šlechtice a rakouského vojevůdce z dob Marie Terezie
a Josefa II. Právě letos 26. května uplyne 200 let od jeho
smrti. Budete-li cítit, že je to správné, vemte s sebou na jeho
hrob třeba malou květinu.
- IC-

Jaroslav Hráský
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Skrývačky - naše řeky

Skrývačky - naše města

Janka běhala bez bot venku, pořezala si nohu.

Pak-li bere canon do ruky, jde na výlet a budou fotky.

Ohřev vody je stále dražší, jako všechno okolo.

To už i mně se více líbí tohle auto.

Tím, že musím pracovat, nemám volný čas pro sebe.

Obr Zlobr nosí s sebou zlobu.

Omladina trsá za vaší stodolou, mají tam diskotéku.

Kámo, s tebou dneska nikam nejdu.

U zahrádkářů mají túji zerav, kolik jich mám koupit?

V ZOO byl lidoop a vaše děti se ho bály.

Lítají nám tu nad hlavou orli, celá se třesu strachy.

Zde máme sklad nového zboží.

Mordyje fusekle, to jsem se lekl!

Na fotce je hezky vyblýsknutá borovice z kraje lesa.

Náš Ota vašemu dědečkovi nakoupí, nebojte se.

Petr, Jirka a Adam o velké přestávce zlobili.

Sporák Mora-vaše jistota do nové kuchyně.

Tak co, berou naši kapři, berou???

To byl pěkný podraz, to vám teda řeknu.

Babička si stěžuje, že ji hlava stále bolí.

KŘÍŽOVKA
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SPORT

ZŠ TOUŽIM

Krásné třetí místo
v krajském kole ve florbale

Jezdíme bezpečně a podle pravidel
silničního provozu

Žáci čtvrtých a pátých tříd Základní školy Toužim se dne
16. 1. 2012 zúčastnili okrskového kola ve florbalu. Jejich
soupeři byli žáci ze ZŠ Teplá, ZŠ Bochov, ZŠ Žlutice a ZŠ
Bečov.
ZŠ Toužim se umístila na 1. místě a postoupila
do okresního kola, které se konalo dne 19. 1. 2012 na domácí
půdě, v tělocvičně ZŠ Toužim. Florbalového klání na okresní
úrovni se zúčastnily ZŠ Toužim, ZŠ Truhlářská Karlovy Vary,
ZŠ Dukla Karlovy Vary a ZŠ Myslbekova Ostrov. Naše barvy
hájili hráči: Šulc Lukáš, Nováček Jindra, Svoboda Radek,
Vacín Jan, Hošek Dušan, Ertl Milan, Skala Martin, Kratochvíl
Tomáš, Šašek František a gólman: Šimek Dominik. V zápase
se ZŠ Truhlářská Toužimáci zvítězili 8:5, se ZŠ Myslbekova
6:1 a přišla těsná prohra se ZŠ Dukla 5:6. Se ziskem 6 bodů
a lepším skóre si Toužimáci zaslouženě vybojovali zlato a toto
vítězství je posunulo do krajského kola v Sokolově.
Rozhodčím v okresním kole byl žák 9. ročníku Ďurinský Dan,
kterému za jeho objektivní a někdy i nelehké koučování
děkujeme.

V závěru měsíce dubna t. r. jsme se opět po roce zúčastnili
Okresního kola v dopravní soutěži mladých cyklistů, které
se konalo na dopravním hřišti v Karlových Varech.
Posláním této soutěže je podněcovat a zvyšovat zájem žáků
o dopravní výchovu, ověřovat znalosti žáků - cyklistů, jejich
dovednosti v uplatňování pravidel silničního provozu a technice jízdy v praxi. Touto soutěží se také snažíme přispívat ke
zdokonalení a zvýšení efektivnosti výchovně vzdělávací práce
v dopravní výchově na školách, ke správnému chování žáků
v silničním provozu a tím také napomáhat snížení dopravní
nehodovosti jak dětí, tak i ostatních účastníků silničního
provozu. Naši soutěžící žáci se v silné konkurenci vůbec
neztratili, přestože neobsadili stupně vítězů, jejich umístění
bylo ve druhé půlce všech soutěžících družstev. Poděkování
za přípravu na soutěž a vzornou reprezentaci školy si zaslouží
tito žáci : D. Šimek /5.A/, T. Kratochvíl /5.A/, E. Plachá
/5.A/, H. Niedermeierová /5.A/, D. Hykš/7.A/, Kalina J.
/7.A/, Matoušková K. /7.A/, Culková I. /7.A/.
ZŠ Toužim - J. Váňová, Mgr. H. Dornicová

Poslední boje na krajské úrovni se uskutečnily dne 11. 4.
2012 v Sokolově. Proti Toužimákům se postavili žáci ze ZŠ
Úšovice, ZŠ Kraslice, ZŠ Cheb, ZŠ Chodov a ZŠ Truhlářská
Karlovy Vary. Turnaj se hrál ve dvou skupinách. Toužim
bojovala ve skupině „A“, se ZŠ Chodov vyhrála 3:2 a se ZŠ
Úšovice - M.Lázně skončil boj 2:1. Se ziskem
6 bodů a skóre 5:3 skončili Toužimáci na 1. místě. V semifinále narazila Toužim na ZŠ Kraslice a bohužel prohrála 3:6.
Kluci byli velice zklamaní a čekal je boj o 3. - 4. místo, které
svedli se ZŠ Cheb a těsná výhra 3:2 jim přinesla pomyslnou
třetí příčku na stupni vítězů.

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

Naši malí florbalisté odjížděli domu
s bronzovými medailemi na krku a v srdíčku
měli zklamání, že nedosáhli na vyšší příčku.
Skončit na třetím místě z plejády škol, které
se této soutěže zúčastnily, je nádherný
výsledek. Kluci reprezentovali naši školu, jak
nejlépe mohli, vždy se jim do cesty postavily
sportovní školy a naši kluci mají tento sport
pouze jako koníček. Na závěr poděkujme
společně klukům za jejich krásný výsledek,
za vysoké nasazení a urputné boje, kterými
museli projít. Pro nás jste vítězové !!!
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NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST
Již delší dobu se občas scházím
se starosty, nebo místostarosty
z okolních obcí a měst.
Na těchto schůzkách řešíme dění
v obcích, podněty pro řešení
různých situací, zkrátka předáváme
si zkušenosti z dění ze svých obcí
a měst.
Na poslední takové schůzce v Teplé
jsem získal informace o možnosti
spolupráce s agenturou, která
zprostředkovává práci. Tuto agenturu, která patří mezi největší nejen
v naší republice, ale i v Evropě,
jsem kontaktoval.
Výsledek našeho jednání je následující: agentura nyní hledá stovky
lidí, o které mají zájem firmy
působící v Plzni, nebo v jejím okolí.
V tomto čísle Toužimských novin
najdete inzerát „Práce na hlavní
pracovní poměr v Plzni“. Zde je uvedeno několik pracovních pozic, kde
mohou zájemci najít své uplatnění.
S agenturou je domluveno, že
pokud bude v Toužimi minimálně
30 zájemců, zorganizuje město
setkání se zájemci a agenturou,
kde se na osobním jednání
uchazeči o zaměstnání dozví více.
Pokud patříte mezi naše občany,
kteří marně shání práci, zašlete dle
instrukcí v inzerátu své životopisy
na uvedenou e-mailovou adresu.
Všechny zájemce pak pozveme
na připravovanou schůzku, jejíž
termín se plánuje na konec měsíce
května.
Roman STRAKA
místostarosta

LIGNETA autobusy s.r.o.
Přijmeme řidiče sk. D pro pravidelnou
linkovou autobusovou dopravu
z oblasti Toužimska.
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