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Sociální centrum
je prakticky bez podpory místních.
Mohlo by ale být prospěšné?

ÚVODNÍK
Milé čtenářky, milí čtenáři,
držíte v ruce vydání Toužimských novin, na které jste jistě
netrpělivě čekali. Jeho vydání se o více než dva týdny zdrželo
kvůli divokým událostem, jež provázejí potenciální Sociální
centrum.
Toto číslo můžete považovat za speciální hned z několika
důvodů. Za prvé v něm na několika stranách najdete ucelené
informace o problému, který vás te nejvíce zajímá,
o Sociálním centru. Přečtete si uvnitř listu také názory
některých volených zástupců města a dalších obyvatel Toužimi.
Druhým důvodem, proč můžete aktuální číslo Toužimských
novin považovat za speciální, je to, že na něm pracovala
pozměněná redakční rada. Naším cílem bude napříště včasné
informování o dění ve městě. Nejen o tom, co se stalo, ale
hlavně o tom, co se bude dít. A to i u příjemnějších témat, než
je sociální centrum.
Následující vydání Toužimských novin vyjde v srpnu. Opět se
v něm vrátíme k problematice centra, například i proto, že ve
čtvrtek 21. června bude opět jednat toužimské zastupitelstvo
a jedním z bodů programu bude znovu téma číslo jedna sociální centrum. Mimo to ale budeme podrobně informovat
o rekonstrukci náměstí, která by měla zhruba za měsíc začít,
a o dalších událostech ve městě tak, aby vám nic důležitého
neuniklo.
A právě proto, že nová redakční rada chce dělat noviny aktuální a užitečné, budeme rádi, když se do jejich přípravy aktivně
zapojíte. A už jako autoři textů, námětů, fotografií nebo jako
pořadatelé zajímavých akcí.

Vznik takzvaného „sociálního centra“v Toužimi doslova
pobuřuje desítky, ne-li stovky místních lidí. Vznikla petice, jejíž
iniciátoři se postavili tvrdě proti takovému zařízení, na konci
května se konala zhruba dvouhodinová diskuze na stejné
téma, jehož se zúčastnili obyvatelé Toužimi, radní,
zastupitelé, odpůrci centra a zástupci vládní agentury,
jež zavádění podobných institucí přímo podporuje. Zevrubné
informace o centru, jeho fungování i financování, včetně
názorů obyvatel a volených zástupců města najdete na
stranách 3 až 5.
-red-

TOUŽIMSKO V OBRAZE

Děkuji za pozornost a přeji příjemné chvíle při čtení
Toužimských novin.
Kateřina Kolářová, předsedkyně redakční rady

Oslavy Osvobození v Toužimi

Čarodějnické veselí a průvod na náměstí

Výlet za humna - Kadaň - hrobka toužimského rodáka,
barona Zopha
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května uplynulo 200 let od jeho smrti. Nenecháme si ujít ani
pohled na hrad, městské hradby, katovu uličku stejně jako
historické budovy na náměstí. Cestou zpět se zastavíme ještě
podpořit probíhající akci Otevírání lázeňské sezóny v Kyselce
a pak už rychle zase domů. Na akci ODPOLEDNE PRO SENIORY ve čtvrtek 24.5. se jako již tradičně sešlo velké množství
příznivců, kteří si rádi zatančí i popovídají s přáteli. Duo Anna
Volínová a Václav Žákovec jim vždy zahrají písně jejich mládí
i ty novější, kdy by jim mohli mladí závidět jejich elán na parketu. Sobotu 26.5. zpříjemnila odpolední posezení v čajovně
u Modrého anděla CIMBÁLOVÁ MUZIKA JIRKOVÁK.
-IC-

INFO Z INFOCENTRA
Akce 30. května 2012 se nám do minulého čísla již nepodařilo vložit, proto se k nim vracíme až nyní. STAVĚNÍ MÁJE.
Dechový orchestr ZUŠ v Toužimi nám vše odstartoval.
Náměstí Jiřího z Poděbrad zaplnilo mnoho jejich příznivců,
kteří se kochali nejen hudbou, ale i vystoupením mažoretek
ze Žlutic. Bylo na co se dívat a co poslouchat. Právě takový
mládežnický um dovedou lidé náležitě ocenit. Členové Sboru
dobrovolných hasičů z Toužimi připravili jako již tradičně chutné klobásky a pivo jako křen. No a samozřejmě postavili
májku, za to jim patří náš dík a obdiv. Z náměstí pak vychází
několik čarodějnic ale také pár rozesmátých recesistů v pionýrských stejnokrojích či voják nebo příslušník SNB. Zábava je
výborná, a tak pochodem vchod na koupák. Další kilometříky
v plnění 100 jarních kilometrů. Na koupališti už na všechny
příchozí čeká ČARODĚJNICE na hranici. Je opravdu nádherná,
děkujeme za její výrobu a aranž paní Soně Šimkové z MÚ.
Sladké odměny a malé výhry za připravené hry přišly dětem
ustrojeným do čarodějnického vhod. Ale netrpěliví diváci sem
přišli přece hlavně na country. „Tak už jedem, hrajte“. řičí dav.
Kytarista místní skupiny KdoPříjde prohrábne struny a už se
lidé pohupují, prozpěvují a někteří dokonce i tančí. Prostě
COUNTRY VEČER jak má být. Střídání, na pódium nastupují
Popíci a po nich Bochováci. Pivečko je výborné, klobásky
voňavé, jen počasí vyhnalo některé návštěvníky dříve, než
původně chtěli. Kovaní „countrysti“ se však nezalekli
a vydrželi juchat až do rozbřezku. Všem, kteří se jakkoliv podíleli
na této akci, moc děkujeme. Kdyby tak bylo takových více.
TVOŘENÍČKA pro děti jsou pro mnohé již automatická a nejen,
že se něco naučí, ale odnášejí si domů rúzné pěkné výrobky.
Rodiče mnohdy ani nechtějí uvěřit, že to mohla vyrobit právě
jejich ratolest. Děti jsou opravdu šikovné, práce je baví a velikou zásluhu na tom má paní Chlupová, která jim připravuje
zajímavá témata mnohdy v návaznosti na právě přítomné
svátky nebo tradice. Jako třeba te. Čarodějnice se všem
moc líbila. Ale šperky jsou šperky. Ty se hodí i jako dárek
třeba pro mamku. Zájezd do Národního divadla 4. května na
činohru Julia Zeyera Radúz a Mahulena se vydařil i díky domluvené prohlídce historické budovy Národního divadla. Bylo co
obdivovat. Už se dokonce někteří těší na příští inscenaci.
Během krátké doby se náměstí Jiřího z Poděbrad opět zaplnilo. Tentokrát díky příjezdu osvobozeneckých vojsk CONVOY OF
LIBERTY 2012 - MEMORY 97th US ARMY, který předvedl
v nádherné ukázce spojené s přestřelkou, zadržení německých okupantů. Odměnou jim byly nejen květy šeříku, ale
i slova díků od nadšených lidí. Prohlídka historické vojenské
techniky nadchla především mladší účastníky, kteří si ji mohli
náležitě vychutnat i vyzkoušet (foto na str.15).
Pokračováním oblíbených výletů za poznáváním naší vlasti
bylo 12.5. tentokrát město KADAŇ. Začínáme prohlídkou
Františkánského kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků. Poté se
přesouváme na místní hřbitov k uctění památky slavného
toužimského rodáka Johanna Zopha, šlechtice a rakouského
vojevůdce z dob Marie Terezie a Josefa II. Právě letos 26.

Národní divadlo v Praze

Country na koupališti

Jirkovák

2

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 5/2012

Ten by Toužimi zajistil 25 milionů korun na rekonstrukci
a provoz centra. Další žádosti město může podat na financování jednotlivých služeb. Rozpočet města tedy centrum nijak
nezatíží. Ty finance však nejdou použít na žádné jiné činnosti
než ty spojené s rekonstrukcí a činností centra. Myslím si
však, že pro Toužim může být velmi užitečné vyzkoušet si na
tomto příkladu spravování a účtování takto rozsáhlého projektu a v příštích letech si s touto zkušeností zažádat o další
peníze na další aktivity, které by byly ve městě potřeba. Na ty
by se vedení města mělo určitě podrobně ptát. Zde třeba
vidím prostor pro dnes často zmiňovanou anketu mezi obyvateli města.

SOCIÁLNÍ CENTRUM
Princip sociálních center, která vznikají z podpory fondů
Evropské unie popisuje v rozhovoru pro Toužimské noviny
Alena Otajovičová z vládní Agentury pro sociální začleňování,
jež pracuje jako lokální konzultantka pro Teplou a Toužim.
Jaký je koncept takového centra? Pro koho je určené?
Centrum, o kterém se dnes v celém městě tak živě diskutuje,
by mělo pod jednu střechu přivést několik služeb, které podporují osoby nacházející se v náročné životní situaci. Může jít
o situace, které zná každý z nás. Je to třeba zadlužení, problémy v rodině, výchovné problémy nebo dlouhodobě
neúspěšné hledání práce. Centrum by mělo sloužit dospělým
i mladým lidem a dětem. Ti by do něj mohli docházet na
pravidelné programy jako třeba taneční a divadelní kroužky,
hrát hry, ale i doučovat se a řešit problémy spojené s jejich
věkem. Z řady jiných měst v republice vím, že tam, kde mladí
mají možnost trávit svůj volný čas aktivně, se daří předcházet
užívání drog nebo potulování se po ulicích. Pracovníci centra
budou pracovat i s celými rodinami. Rodiče dětí se budou
moci setkávat v prostorách Klubu rodičů, centrum může pořádat přednášky a besedy na různá témata, rodiče se mohou
obracet na odborníky s výchovnými problémy nebo jinými
potížemi.

Když skončí pětileté "tvrdé" období, jaká jsou pravidla pro
fungování takového centra?
Centrum musí ještě po dobu dalších pěti let sloužit v takzvané
měkké udržitelnosti tomu účelu, za kterým bylo zřízeno. To
znamená, že centrum musí sloužit dětem, volnočasovým
aktivitám a poradenství. Neděláme to ale proto, abychom za
pět let nějak zásadně činnost centra měnili, spíše ho chceme
na začátku co nejlépe nastavit v komunikaci se všemi občany
a pak už jen jeho služby zkvalitňovat podle potřeb všech lidí
ve městě. Udržitelnost město samozřejmě zavazuje, ale
zároveň není nepřekonatelným rizikem - Agentura bude
městu pomáhat hledat peníze na provoz nejen po dobu
udržitelnosti, ale i potom. Výhoda pětileté udržitelnosti
samozřejmě je, že za relativně krátkou dobu může město
zcela změnit obsah činnosti centra - to ale nechceme. Pokud
ve městě opravdu vznikne, budeme ho chtít postupem času
spíše stále zdokonalovat.

Kromě živých diskuzí o centrech jsou také města, kde už
tato zařízení fungují?
Centrum je ověřené řešení. Podobná centra již dnes fungují
v Krásné Lípě na Šluknovsku, v Chebu nebo Bílině a přináší
uklidnění do soužití ve městě. V těchto městech se ukazují
pozitivní dopady služeb centra na mládež, které se projevují
na bezpečí ve městě. Zrušení projektu by byla obrovská škoda
- vedení města se pustilo do práce, která může hodně pomoci v soužití ve městě. Zastavení aktivity může dlouhodobě
oddálit řešení problémů občanů ve městě. Problém je nutné
řešit. Lépe je podstoupit třeba složité, ale otevřené diskuse
s občany, než nedělat nic.

Jaké možnosti pro místní obyvatele centrum nabízí? Mám na
mysli pracovní a podnikatelské příležitosti?
V samotném centru budou pracovat lidé, kteří jsou vzdělaní
v sociálních službách. Aby byly služby centra kvalitní, musí je
zajišovat profesionálové se zkušenostmi. Velkou pracovní
příležitostí by mohla být samotná rekonstrukce centra. Na té
se může podílet hned několik stavebních firem, které se
mohou přihlásit do výběrových řízení na jednotlivé práce. Bylo
by jen dobře, kdyby šlo o zdejší firmy, které zaměstnávají
místní obyvatele.

Komu má být tedy takové centrum prospěšné?

Znáte z praxe případy, kdy by se obyvatelé města do fungování daného centra přímo zapojili? Případně jakým způsobem?

Většina služeb a akcí centra má být otevřených pro všechny
obyvatele města. Zároveň si myslím, že je pro každé město
velmi výhodné mít na svém území místo, kam si lidé mohou
dojít pro radu a pro pomoc, ve chvíli, kdy se dostanou do
potíží. Ne vždycky si z nich dokážeme pomoci sami. Což asi
také každý z nás docela dobře zná.

Těch příkladů je nepočítaně. V každém městě, kde takové
centrum funguje, jak má, se do jeho fungování zapojují
i samotní obyvatelé města. Mohou pořádat vánoční či
velikonoční setkání, setkávat se při společném vaření, nebo
přednášet ostatním o místech, která v létě navštívili. Školy
zde mohou pořádat různá představení nebo připravit program
pro seniory nebo u příležitosti dne matek.

Jak funguje financování takového centra?
Centrum by bylo plně financováno z evropských dotací. V tuto
chvíli je podaný projekt, který město může a nemusí přijmout.
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kladech na provoz je možné předpokládat výši příspěvku od
města Toužim minimálně
1,5 milionů korun ročně.
Domníváme se, že uvedená částka značně vyčerpá městský
rozpočet a výrazně omezí tolik potřebné investice například do
opravy náměstí, zámku, pivovaru, zřízení veřejného WC a podobně.

Ta nabídka možností akcí, které mohou být v centru pořádány
je nesmírně široká. Stále v něm však musí fungovat i zmíněné
sociální služby.
Pokud centrum nezačne vznikat te, je šance se k projektu
později vrátit?

Jan Vlček, místopředseda MS ODS Toužim
Pokud to nyní město odmítne, o šanci přijde nejméně na
nejbližší 2-3 roky
Další šance může, ale nemusí přijít s novým programovým
obdobím eurofondů okolo roku 2015. Zároveň zatím není zřejmé, jak budou vypadat možnosti dotací v příštím programovacím období Evropské unie a na jaké všechny aktivity
budou moci města prostředky čerpat dotace a která budou
muset hradit z vlastního.

Místní sdružení ODS nikdy nemělo v plánu ani ve volebním programu výstavbu sociálního centra v Toužimi. Nesouhlasíme se
vznikem sociálního centra v Toužimi. A učiníme veškeré kroky
a podpoříme jakoukoliv iniciativu k zastavení tohoto projektu.
Dále bychom chtěli vyzvat zastupitele a vedení města Toužim,
aby lépe a pravdivě informovali občany o záměrech a plánech
města (nemůžete pak vyčítat lidem, že roznáší zkreslené informace) a více naslouchali občanům, a tak zvážili svůj dočasně
svěřený hlas při rozhodování.Vážení zastupitelé, pochopte, že
většina občanů města Toužim nemá zájem a chu poslouchat,
jak je sociální centrum užitečné. Občané sociální centrum
prostě a jednoduše nechtějí. Myslíme si, že ze strany občanů
zazněl dostatečně silný HLAS.

SOCIÁLNÍ CENTRUM

Fórum názorů k sociálnímu centru:
Petr Vlček, iniciátor petice proti stavbě sociálního centra

Vyjádření Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Změna pro
Toužim

Diskuze, která se konala na konci května nijak můj názor
nezměnila. Stále nevidím jediný přínos pro město. Alespoň ne
pro občany, kteří řádně platí daně. Centrum by stálo tyto
občany jen další peníze z rozpočtu města či státu. Firma, která
má provozovat toto centrum, ani nemá zajištěné
finance…Hlavním nedostatkem je to, že toto centrum se má
stavět pro určitou skupinu obyvatel (dotace je účelová - viz.
pan Straka v Toužimských novinách č.3). Navíc i pan Straka
nás prosí "Pojte to vydržet" - tím sám uznává, že to není pro
nás! Někteří zastupitelé tady chtějí stavět jen proto, že nám dá
někdo 25 miliónů "zadarmo", ale ono to zadarmo není! Ty
peníze nespadnou z nebe, jsou to peníze nás všech, kteří přispíváme do státního rozpočtu. Vždy i té EU to jednou budeme
muset vrátit! Nikdo ani neprokázal finanční zajištění provozu,
slyšíme jen, že město BY NEMĚLO nic platit, jen samé sliby
a to není žádná záruka! Proč se neinvestuje do stávajících
zařízení, která slouží VŠEM? Proč má být v centru vše ZADARMO a na MDD se v sokolovně vybíralo od našich dětí 30 korun
za 5 minut na skákacím hradu? Co se týče referenda, vše je
již připraveno a stačí jen po městě rozmístit podpisové listy na
podporu Návrhu na referendum.

Odpově na otevřený dopis p. Vlčkovi a celé stanovisko SNK
Změna pro Toužim k věci najdete na webu www.touzimskelisty.estranky.cz
Robert Hrůza, radní za SNK ZT
Podle mého názoru by mělo sociální centrum v Toužimi vzniknout. Jeden z hlavních důvodů je možnost zakoupení
a zrekonstruování nemovitosti v centru města. Celková investice je bezmála 24 milionů korun a město nebude stát ani
korunu. Vzhledem k velmi omezeným prostředkům pro investice
z městského rozpočtu, by v dohledné době město nebylo
vůbec schopno vybudovat to, co nám umožní dotace na
sociální centrum. Po prvních pěti letech užívání bude jasné,
zda má smysl pokračovat v rozsahu všech činností nabízených
v sociálním centru nebo se tyto služby částečně omezí a bude
se dalších pět let pokračovat pouze v režimu "domu pro děti
a mládež". Po deseti letech se město rozhodne, jak dál bude
chtít celý areál využívat. Já osobně sociální centrum nevidím
jako problém nebo jako možnost zhoršení bezpečnosti ve
městě. Toto centrum bude sloužit pro občany, kteří tu již žijí.
Naopak, sociální centrum může pomoci mnoha lidem ve
složitých životních situacích (součástí sociálního centra bude
mimo jiné: sociální a právní poradna, mateřské centrum),
i když jeho hlavní úlohou má být aktivní využití času
mladistvých. Když se v Toužimi nevybuduje sociální centrum,
nic se nezmění. Skupinky mladých se budou dál potulovat po
městě a zbude nám jen doufat, že z nich nevyrostou noví alkoholici, narkomani, flákači a zločinci. Proto si myslím, že je lepší
v Toužimi udělat sociální centrum (pro všechny), než nedělat
nic. (redakčně kráceno)

Jiří Ženíšek, zastupitel, vyjádření také za zastupitele Hlouse,
Lišku, Šikýře a Veverku
Plně podporujeme většinu občanů města Toužim v jejich boji
proti výstavbě sociálního centra v Toužimi. Hlavním důvodem
našeho negativního stanoviska je megalomanie celého projektu a hlavně problémy s financováním provozu uvedeného
komplexu po skončení dotačních titulů na provoz , což bude
pravděpodobně za 3 roky po otevření sociálního centra. Při
předpokládaném počtu cca 11 pracovníků a dalších ná4
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Jana Chaloupková, radní za VZ ZT

Toužimské postřehy

Myslím si, že sociální centrum by tady mělo být. Mám pro to
tyto důvody:
1) Zatím v našem městě nejsou s touto skupinou lidí problémy
takové, o jakých slyšíme z velkých měst. To ale neznamená, že
nemohou přijít. Centrum beru jako určitou formu prevence.
Ono se to týká mladých lidí, jejichž prarodiče z velké většiny
všichni řádně pracovali. Oni ale už jsou také produktem změn
ve společnosti, se kterými se neumí srovnat (někdy třeba ani
nechtějí).
2) V současné době to lidé berou jako řešení převážně pro
Romy. Ale situace ve státě je taková, že za pár let se problémy
mohou týkat nás všech. Stačí, když dojde u člověka ke ztrátě
zaměstnání nebo přijde dlouhodobá nemoc. V tu chvíli se podstatně změní podmínky v rodině a nikdo z nás neví, kdy bude
pomoc potřebovat sám nebo jeho děti.
3) V každé společnosti nějakým způsobem funguje princip solidarity. Děti a mladí lidé, pro které je centrum plánované,
vyrůstají v podmínkách, kde se nemohou naučit, jak správně
ve společnosti fungovat. Proč tedy s pomocí "Centra" nezkusit
jim to ukázat?
4) Ve městě chybí středisko pro mimoškolní aktivity dětí.
V dlouhodobé perspektivě lze využít této akce. Při současném
nedostatku financí v rozpočtech měst je to šance, jak obnovit
dřívější „Dům dětí a mládeže“. Při současném systému financování nebude v našem městě dostatek prostředků. Takže
aktivity pro dětri budou dále řešeny dotováním základní školy,
která bude kroužky zajišovat. Sem tam se vybuduje nebo
opraví dětské hřiště.

SOCIÁLNÍ CENTRUM
Klidné toužimské vody rozvířila v druhé polovině května zvěst
o záměru vybudovat v objektu bývalé firmy Lostav Sociální centrum,
přesněji Sociální začleňovací centrum. O tomto záměru se hovořilo
již za bývalého vedení radnice, takže to není nic nového. Otázka
Sociálního centra byla projednávána na Zastupitelstvu města
Toužim, konaném dne 28.4.2011. Bod 4. Strategický plán sociálního začleňování. Na jednání bylo přítomno mimo zastupitelů také
25 občanů. Jednání Zastupitelstva jsou veřejná, takže se jednání
může každý občan zúčastnit a v diskusi se k projednávaným bodům
vyjádřit. Na jednání vystoupil lokální konzultant z Agentury pro sociální začlenování, pan Alexander Oláh, který přítomné seznámil se
záměrem vybudovat v Toužimi Sociální centrum a seznámil přítomné
s jeho využíváním. Bylo schváleno, že pokud nebudou dotace,
Sociální centrum v Toužimi nebude, více v Toužimských novinách
číslo 5/2011. Pokud se jedná o informování občanů. Agentura měla
o správnosti svého záměru vybudovat v Toužimi Sociální centrum
přesvědčit občany. Agentura mohla iniciovat setkání s občany
v Toužimské Sokolovně.
Agentura mohla informovat občany
i prostřednictvím Toužimských novin. S přípravou sociálního centra
v Toužimi seznámil občany prostřednictvím Toužimských novin číslo
3/ 2012 i místostarosta MěÚ Toužim pan Roman Straka, který
mimo jiné nastínil i výhody pro město. Tolik tedy k informovanosti
našich občanů. Reakcí na přípravu Sociálního centra byla nesouhlasná petice, kterou podepsalo 1166 občanů a to není málo. Petice je
pozitivní především tím, že občané začínají mít zájem o dění ve svém
městě. Občané se také ptají k čemu je sociální centrum, když
v Toužimi je vysoká nezaměstnanost, takže nikoho do pracovního
procesu začlenit nemůže, a zařazení do veřejně prospěšných prací
(nucených prací ) není řešení. Lidé na pracovně-tréninkové dílny, ani
na sociální vyloučenost lokalit nevěří. Není Sociální centrum jen
přestupní stanicí na Úřad práce a prostředek k čerpání sociálních
dávek? Takové jsou názory našich občanů. K tématu Sociálního centra byla svolána na 31. května veřejná schůze do Sokolovny. Setkání
občanů k tématu vzniku Sociálního centra v Toužimi zaplnilo sál
Sokolovny téměř k prasknutí. Pro účastníky setkání byly připraveny
písemné informace, k čemu má Sociální centrum sloužit, a co v centru rozhodně nebude, tedy ubytovací kapacity. V úvodu byla představena již fungující Sociální centra a jejich náplň činnosti. Za
Agenturu pro sociální začleňování vystoupil pan Šimáček, který obhajoval vznik Sociálního centra v Toužimi. Jeho vystoupení se však
nesetkalo se souhlasným stanoviskem občanů. Setkání se zúčastnil
rovněž dnes již vedoucí lokální konzultant Agentury pro sociální
začleňování pan Alexander Oláh. Toužimský projekt Sociálního centra po stavební stránce představil starosta města Toužim, pan
Alexandr Žák, který také informoval i o financování projektu.
Místostarosta města, pan Roman Straka informoval přítomné
o využití Sociálního centra. Na výzvu signatáře petice, pana Petra
Vlčka vystoupili zastupitelé města, paní Mgr. Zdeňka Zemanová
a pan Jiří Schierl. Za petiční výbor byli dále přítomni, paní Monika
Černá a pan Radek Svoboda. Petiční výbor i většina přítomných
občanů požaduje vypsání referenda k Sociálnímu centru. Vedení radnice se přiklání k svolání Zastupitelstva města do Sokolovny, aby se
jednání mohlo zúčastnit co nejvíce občanů a k problematice
Sociálního centra se ještě vyjádřit. Celé jednání provázela vlna
nesouhlasu s budováním Sociálního centra v Toužimi. Občany bylo
také poukazováno na opožděné a také neúplné informování o vzniku
centra.
Jaroslav Hráský
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Městský úřad v Toužimi
a starosta města
zvou všechny občany na zasedání Zastupitelstva
města Toužim,
které se koná
ve čtvrtek dne 21. června 2012 v 17,00 hodin
v SOKOLOVNĚ

Rada projednala a vzala na vědomí výsledek výběrového řízení
na veřejnou zakázku "Regenerace nám. J. z Poděbrad - výběr
technického dozoru stavebníka". Komise vybrala ze tří
uchazečů nejnižší nabídku od společnosti Staving - Invest,
s.r.o., Sokolov.
Rada projednala nabídky na rekonstrukci chodníku u bývalého
kina. Nabídky podal:
Josef Vojtěchovský, Stavební sdružení Teplá,
Kanov, s.r.o., Karlovy Vary,
Ing. Milan Kadera, zajišování stavebních prací a projektů,
Toužim.
Rada jednohlasně schválila zadat realizaci této zakázky
uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, Ing. Milanu Kaderovi,
zajišování stavebních prací a projektů, Toužim.
Rada schválila přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v domě č.p.
289 v Družstevní ulici Jiřímu Malému, s platností od
01.06.2012 do 31.12.2013, s možností prodloužení nájemní smlouvy.
Rada schválila pravidla pro provoz mateřské školy při ZŠP a
MŠ Toužim v době letních prázdnin, mimo dobu, kdy je
mateřská škola uzavřena. Mateřská škola bude otevřena za
těchto podmínek:
za každý měsíc školné ve výši 200,- Kč, bez nároku na vrácení
v době nepřítomnosti dítěte, školné uhrazeno do 15.06.2012,
podmínkou pro otevření provozu mateřské školy v době prázdnin bude přihlášení minimálně šesti dětí, provoz v době letních prázdnin mohou využít pouze pracující rodiče.
V případě nedostatečného počtu přihlášených dětí bude
rodičům nabídnuta možnost, po dohodě s ředitelkou MŠ
Toužim, navštěvovat během letních prázdnin
tuto mateřskou školu.
Rada schválila finanční příspěvek ve výši 5 tis.
Kč Aeroklubu Toužim na 19. ročník
Karlovarského poháru v letecké akrobacii na
letišti v Přílezích.
Rada projednala zprávu Ing. Daniela Smysla,
odborného lesního hospodáře, o výkonu činnosti OLH a zajištění technickohospodářské
činnosti společnosti Městské lesy Toužim
s.r.o., Toužim, k 30.04.2012.
Rada schválila zadat zpracování projektu na
úpravu levé části hřbitova u Kosmové a opravit a poskytnout k využívání WC v provozní
budově před hřbitovem.
Rada schválila úhradu 10,- Kč pro děti do 15
let za využití víceúčelového hřiště ve
sportovním areálu s platností od 01.07.2012.
Rada schválila přidělení bytů v novém DPS
Františce Vlnaté a Františku Strakovi s podmínkou, že před sepsáním nájemních smluv
bude prověřeno, zda všichni uchazeči splňují
podmínky dotačního programu.
pokračování na str. 7

Program jednání:
1. Zahájení
2. Odsouhlasení navrženého programu
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Zpráva předsedy kontrolního výboru
5. Zpráva předsedy finančního výboru
6. Projednání pokračování projektu
výstavby sociálního centra
7. Projednání závěrečného účtu města Toužim
za rok 2011
8. Projednání výsledku přezkoumání
hospodaření města Toužim za rok 2011
9. Projednání návrhu na vyřazení přístrojů
z majetku ZŠ Toužim
10. Projednání záměrů na prodej
nemovitého majetku
11. Projednání žádosti o prodej
nemovitého majetku
12. Projednání bezúplatného převodu
pozemků od Pozemkového fondu ČR
13. Projednání žádostí o prominutí úroků
z prodlení
14. Projednání návrhů na
využití hasičské
zbrojnice v Radyni
15. Projednání
rezignace členů
osadního výboru
a zřízení nového
osadního výboru
v Dobré Vodě
16. Diskuze
17. Závěr
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pokračování ze strany 6
Rada projednala nabídky na realizaci dětského hřiště na
Hájence a po jejich vyhodnocení schválila zadat realizaci
firmám s nejnižšími nabídkami v jednotlivých etapách:
stavební práce Vojtěchovský, stavební sdružení Teplá, herní
prvky Hras Ostrava,bezpečnostní povrch 4Soft Tanvald
Rada projednala odpově pracovníka KIDS Karlovarského
kraje k žádosti o nový autobusový spoj do Plzně v ranních hodinách, který sice doporučuje oslovit dopravce, kteří mají na
tuto trasu licenci, ale odhaduje, že tento problém nebude
úspěšně projednatelný v režimu dopravní obslužnosti
Karlovarského kraje. Rada schválila oslovit dopravce
o sdělení podmínek zavedení nového spoje.
Rada projednala vyjádření obyvatel Radyně k otázce na využití
bývalé hasičské zbrojnice v Radyni. Tři rodiny navrhují
odstranění stavby, jedna rodina zachování objektu, jeho
opravu a následné využívání, jeden občan projevil zájem
o odkoupení nemovitosti s tím, že zajistí opravu na vlastní
náklady. O osudu bývalé hasičské zbrojnice v Radyni se
rozhodne na příštím zasedání zastupitelstva.
Rada schválila osadit na rizikové místo místní komunikace
v Nežichově dopravní zrcadlo.
Rada schválila kladné vyjádření k udělení licence na provozování vnitrostátní veřejné autobusové dopravy na lince Bečov
n. Teplou - Toužim - Žlutice - Lubenec - Blatno.
Rada projednala návrh smlouvy se společností Metrostav,
a.s., Praha, na realizaci akce „Revitalizace náměstí J.
z Poděbrad, Toužim“ a pověřila p. starostu jejím podpisem.
Slavnostní zahájení akce bude provedeno předáním
staveniště v polovině července.
Ing. Šimonovský

VÝROČÍ

Johann von Zoph
V sobotu 26.5. uplynulo 200 let od úmrtí významné historické
osobnosti Karlovarska, Johanna barona von Zoph, rodáka
z Toužimi. Toužimští si jeho památku uctili již 12.5. položením
věnců u jeho hrobu v hrobce v Kadani, kam se vypravila početná delegace v rámci výletů toužimského infocentra „Za
humna“. Zoph se narodil v Toužimi v roce 1740, vstoupil do
rakouské armády, kde to dotáhl do hodnosti polního maršálka a funkce generálního inspektora infanterie. Prošel řadou
bitev a za zásluhy v boji byl vyznamenán prestižním řádem
Marie Terezie a posléze povýšen do šlechtického stavu.
V Toužimi si začátkem září připomenou slavného rodáka další
akcí, veřejným seminářem, který představí jeho osobu a dobu.
Jiří Schierl, předseda komise pro kulturu, památky
a cestovní ruch Rady města Toužimi, mob. 723 246 041

INZERCE V TOUŽIMSKÝCH
NOVINÁCH

Nabídka služeb Infocentra
Pro vaše pohodlí a možnost rozšíření kulturního vyžití
spolupracujeme postupně s dalšími subjekty v této oblasti.
Přes Infocentrum v Karlových Varech zajišujeme např. vstupenky do všech kin, divadel, na symfonické i jiné koncerty,
vstupy do galeriíí a na akce, které sami pořádají nebo se na
nich jakkoli podílí. Vše funguje přes jejich městský rezervační
a počítačový systém Colosseum. Infocentrum Toužim pro vás
zajišuje také předprodej vstupenek agentury Müller
Production na Ostrovské kulturní léto 2012 v zámeckém
parku, kde letos vystoupí 22.6. David Koller s T4, 27.7.
Tomáš Klus, 31.8. Tata Bojs a 21.9. skupina Mandrage.
S pořadateli agentury Vlny jsme se také dohodli a máme pro
vás v předprodeji vstupenky na jejich pořady v přírodním
amfiteátru v Lokti. Letos např. již 29.6. Miro Žbirka:
Symphonic Album - Live in Loket (host Katarína Knechtová),
4.7. Ian Anderson´s „Jethro Tull“ Special Tour 2012 a další
hudební veličiny. Pro podrobnější informace se podívejte na
naše webové stránky www.cestazmesta.cz, zavolejte nám
nebo si přijte pro informaci, či pro vstupenku přímo k nám
do Infocentra.
- IC -

Od měsíce července 2012 se mění ceny inzerce především
v návaznosti na barevném provedení následovně:
černobílý tisk
A4 800,- Kč (960,A5 400,- Kč (480,A6 200,- Kč (240,A7 100,- Kč (120,-

Kč
Kč
Kč
Kč

s
s
s
s

DPH)
DPH)
DPH)
DPH)

barevný tisk
A4 1200,- Kč (1440,- Kč s DPH)
A5 600,- Kč (720,- Kč s DPH)
A6 300,- Kč (360,- Kč s DPH)
A7 150,- Kč (180,- Kč s DPH)
MÚ Toužim
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DĚTSKÝ DEN
Ve dnech 31.5.2012 a 1.6.2012 byl ve spolupráci Infocentra
a ZŠ Toužim připraven pro naše nejmenší Dětský den, který
se konal na Hájence a v prostorách ZŠ v Toužimi. Děti z obou
mateřských škol prošly trasu, kterou si pro ně připravili žáci
8. a 9. tříd místní základní školy. Všude kolem se procházely
masky - čarodějnice, šašci, šmoulové, čerti, indiáni a mnoho
dalších... Všechny děti úspěšně a s radosí plnily úkoly jako
např. skákání v pytli, skládačky, chytání rybek, hod šiškou
nebo míčkem, skákání panáka nebo navlékání korálků.
Nakonec si každý z dětí odnesl svou odměnu. Všem se
Dětský den moc líbíl. Velké poděkování patří paní ředitelce
Zdeňce Zemanové, paní učitelce Jaroslavě Váňové a Janě
Šrámkové, ale hlavně žákům, kteří vše skvěle připravili, pod
vedením školního parlamentu. Jsou to Lucka Součková,
Kateřina Holasová, Kristýna Kudrnová, Karin Al-Mukhtarová,
Kristýna Vlčková, Lída Němcová, Jarda Prchal, Vojta Kašuba,
Jirka Frantl, Martin Michalec, Kamila Volfová, Ondra Brychta,
Michal Bobot, Kateřina Skalová, Pavlína Štěpánová, Blanka
Pfeiferová, Denisa Pejšková, Barbora Moulisová, Nikola
Staňková, Honza Peřina, Honza Poláček, Láa Tomášek,
Patrik Staněk, Karolína Holasová, Kateřina Vacková, Nela
Jambrichová, Petr Titíš, Aleš Matějka, Petr Ženíšek, Patrik
Poplštajn, Ivana Vopálenská a Kateřina Krejčová.
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DĚTSKÝ LETECKÝ DEN
V sobotu 26.5. odpoledne proběhl na letišti aeroklubu Toužim
v Přílezích u Útviny netradiční dětský den. Akce samotná
i krásné počasí přilákalo na letištní plochu stovky lidí, zejména pak dětí, pro které byla připravena soutěž s řadou disciplín
nebo prohlídka kabiny větroně. Součástí dne pak také byla
exhibice leteckých akrobatů, kteří se účastní v Přílezích
soutěže o Karlovarský pohár v letecké akrobacii. Piloti
předvedli skutečně mistrovské ukázky pilotáže. Stejné
mistrovství předvedli i letečtí modeláři se svými modely. Pro
návštěvníky bylo zajištěno nejen občerstvení, ale pro místní
také díky městu Toužim doprava autobusem z Toužimi.
Jiří Schierl, Toužim
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

POZVÁNKA

Návštěva u žokeje J. Váni

V sobotu 7.7. připravujeme zájezd autobusem do amfiteátru
v Lokti na muzikál Robin Hood. Sezení je zajištěno na atraktivních místech za cenu 500,- Kč. Dopravu zajišuje informační
centrum Toužim a je zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě
autobusu je třeba se předem přihlásit v infocentru.
Informační centrum je otevřeno: úterý, čtvrtek, pátek, sobota
od 9.00 do 18.00 hodin a v neděli od 9.00 do 12.00 hodin.
Místa si také můžete rezervovat na e-mailové adrese:
infotouzim@seznam.cz.
- IC-

V květnu navštívili žáci 5. a 6. tříd naší školy nejznámějšího
žokeje současnosti pana Josefa Váňu, který sídlí se svými živými svěřenci na Mlýncích, nedaleko Chýše.
Přestože byl pan Váňa po operaci, nohu v ortéze, věnoval nám
svůj drahocenný čas a seznámil nás s tím, co obnáší život na
koňské farmě a život žokeje. Žáci měli možnost si prohlédnout
stáje, vidět koně přímo na tréninku v terénu a nakonec spatřit
i koně, jejichž jména známe hlavně z dostihových závodůŇumen, Sixteen, atd.. Koně jsou velmi krásná zvířata a ne
nadarmo se říká, že nejkrásnější pohled na svět
je ze hřbetu koně. I my jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, jakou to všechno obnáší dřinu,
úsilí a odříkání, než se takový kůň postaví na
závodní dráhu a předvede svoje schopnosti
a možnosti na koňských dostizích.
Akce se nám všem moc líbila a my všichni přejeme panu Váňovi hodně zdraví a úspěchů v jeho
sportovní kariéře.
ZŚ Toužim - I. Vopálenská, J. Mrhalová, T.
Špeciánová - žákyně 9.A

Poznáváme krásy našeho
regionu
V závěru měsíce května jsme v rámci předmětu
Zeměpis navštívili několik zajímavých míst našeho regionu.
To, o čem se učíme v hodinách zeměpisu, jsme
se rozhodli vidět na vlastní oči v reálném
prostředí. Navštívili jsme naučnou stezku
v CHKO Kladská, která má již od loňského roku
zpřístupněnou druhou část. Této části krajiny se
také říká kanadská tajga a o přírodovědných zajímavostech místní flory a fauny jsme se dočetli
z informačních tabulí.
Stezka není náročná, její délka se pohybuje
kolem 2 km a určitě stojí za návštěvu.
Dále jsme měli možnost vyjet lanovkou na
Krakonoš, odkud naše kroky směřovaly kolem
dančí obory, přes sjezdovku až na rozhlednu
Hamerlika. Zde jsme vyšlápli 100 schodů nahoru a tady se nám naskytl překrásný pohled na
celé město, jak se utápí v nádherné zeleni.
Celou trasu jsme zakončili u Zpívající fontány,
která je hlavní ozdobou kolonády a turistickou
atrakcí Mariánských Lázní. Mnoho z nás cestuje
po celém světě, ale i u nás doma máme mnoho
krásných míst, která stojí za návštěvu.
ZŠ Toužim- J. Váňová, Mgr. M. Píbalová
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Prodej
slepiček

STAVEBNINY
Jiří Chrenák, Družstevní 84, 364 01 Toužim
_____________________________________
Stavíte? Renovujete? Nabízíme Vám toto
zboží:

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět
prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.

- stavební materiál, zateplovací systémy
- sádrokarton + příslušenství, tmely, sádry
- sanitární keramika, vany, vodovodní baterie
- bojlery, dřezy, kanalizační materiál, sifony
- vodovodní materiál PPR, CU
- dveře, shrnovací dveře,
plovoucí podlahy, práhy
- montážní pěny, silikony, lepidla, akryl. tmel
- obklady, dlažby, spárov. hmoty, obkl. lišty
- ruční nářadí, malířský materiál, štětce, lino PVC

Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 12-17 týdnů,
cena 139-170 Kč /ks.
Ceny jsou konečné a neměnné.
Prodeje se uskuteční :

Prodejní doba:
pondělí - pátek 7,30 - 11,30 13,00 - 16,00
sobota 9,30 - 11,00

ve čtvrtek 19.července 2012
Toužim - u vlak. nádraží - v 16.15 hod
Případné bližší informace - tel :
728605840 728165166 415740719

Prodejna: Pivovarská ul. č. 111, Toužim
tel., fax: 353 311 577
(za budovou ČSOB)

Pronajmu byt 1+1 v Krásném Údolí
v "novém paneláku".
Podmínky dohodou.
Telefon 723034120
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Totálním zničením bání a luceren vznikla škoda cca 2. miliony
CZK. Z podstavce na rozcestí zmizel kříž z roku 1833. Zloději
kovů dokonce ulámali kříže z náhrobků na hřbitově. Zloději
mědi navštívili i filiální kostel svatého Mikuláše ve Verušicích,
kde byla ukradena měděná krytina z věže kostela. Došlo
i k neúspěšným krádežím měděné krytiny z kostelů v Krašově
a Teplé.. Různými prodeji a zbavování se majetku došlo
k chátrání a rozkrádání dalších objektů viz. zámek v Toužimi.
Změnou majitelů došlo k úplné devastaci zámku. Prvotní
příčinnou chátrání zámku byla rovněž krádež střešní krytiny.
Náklady na obnovu zámku se podle odhadu vyšplhají na 400
milionů CZK. V současné době probíhá obnova zámku ve
Štědré. Příkladem obnovy zámku je ves Svojšín s necelými
500 obyvateli. Podnět k obnově zámku přišel od občanského
sdružení a později byl podpořen celým Zastupitelstvem obce
Svojšín. Výlet za humna pořádaný Infocentrem Toužim do
této obce a města Stříbra, jehož součástí byla i návštěva hornického skanzenu s dědičnou štolou Prokop, byla pro mnohé
vítaným poučením a inspirací. Děkujeme!
Jaroslav Hráský

Osudy památek
Již ve středověku docházelo k ničení památek z důvodů
náboženské nesnášenlivosti. V době rekatolizace území
docházelo k odstraňování všeho, co připomínalo protestanty.
Příkladem může být zaniklý dvůr Janovec u Branišova. Po
husitských válkách dvůr Janovec zchátral a opat Zikmund se
zbavil pozůstatků protestantské vsi Janovec tím, že na jejím
místě nechal v roce 1476 založit rybník, nesoucí po staletí
jméno Janovec. V roce 1878 byl rybník přejmenován na
Kapellenteich, tento název je příslušníky rybářského cechu
používán i v dnešní době. Současný název tohoto rybníka je
Blažejský, podle poutního kostela zasvěceného svatému
Blažeji. Po roce 1945 bylo ničeno vše, co připomínalo původní obyvatele, tedy Němce. V Teplé stával v parku mezi
kostelem a bývalou budovou hejtmanství monumentální pomník připomínající 110 mužů, kteří zahynuli na bojištích I. světové války, v lazaretech a v zajetí. Pomník byl slavnostně
odhalen 1. a 2. září 1923. V září roku 1945 byl pomník stržen
a zničen českými národními správci za pomoci bojové techniky armády USA, tedy přesně po 22. letech. Některé části
pomníku byly použity při budování chodníků i jinde. V 50.
letech minulého století docházelo často k ničení soch, křížků
a církevních objektů z ideologických důvodů. Z této doby také
pochází rezolutní požadavek tehdejší tajemnice MNV v Teplé
na zbourání kostela sv. Jiljí, nebo stíní budově MNV.
Požadavku této paní nebylo bohudíky vyhověno. Tato paní byla
později pracovnicí Okresního národního výboru v Toužimi. K
zbourání byl určen i kostel sv. Bartoloměje v obci Přílezy, zde
byly dokonce ve stěnách navrtány otvory pro uložení trhavin.
Doslova za pět minut dvanáct bylo zabráněno uložení trhavin
a odstřelení kostela. Takové štěstí již neměl poutní kostel sv.
Vojtěcha v obci stejného jména, ležící na Tepelsku. Veškeré
vnitřní vybavení kostela bylo vyrabováno a zničeno, v kostele
ustájil Státní statek Boněnov dobytek. Ves Svatý Vojtěch se
postupně vylidnila, opuštěné usedlosti byly vyrabovány a
zbourány. Sochy českých světců stojící ve vsi byly silně
poničeny ateistickým traktoristou a později odtaženy k rozcestí u Bezvěrova, Opravené sochy jsou dnes k vidění v rajské
zahradě prelatury kláštera premonstrátů v Teplé. V roce 1959
přišel jako poslední na řadu kostel, nejdříve byl armádou
rozstřílen a následně vojenskou technikou zbourán. Prý neměl
žádnou historickou hodnotu.
Po zániku ČSSR nedošlo k zlepšení. Nastalo období rabování
a další devastace památek a objektů. Všechno měla vyřešit
neviditelná ruka trhu, tedy nabídka a poptávka. Aby bylo
možno vše co bylo ukradeno rychle prodat, musel být několikanásobně zvýšen počet sběren druhotných surovin a
omezena jejich kontrola. Došlo i k uvolnění režimu na hranicích, takže tisíce sakrálních předmětů ukradených
v kostelích skončilo v zahraničí. Ze zámeckého parku ve Valči
byly dokonce ukradeny sochy. Nájezdům zlodějů byl vystaven
i poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích, největší
zlodějský boom nastal v roce 1993. V roce 2006 byla
z kostelních bání a luceren ukradena měděná krytina.

PROGRAM KULTURNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ TOUŽIMSKA
Pátek 29.6. Pou do Skoků
večerní vystavení zázračného obrazu v Toužimi s přednáškou
v rámci pobytu účastníků zahajovací poutě do Skoků po
Skokovské stezce.
Viz plakáty nebo www.skoky.eu

Čtvrtek 5.7. Radyňská cihla
pochod z Toužimi do Radyně.
Sraz v 10:00 hod. na náměstí v Toužimi
(pořádají občané Radyně a Pod střechou, o. s.)
Olympiáda ve vrhu Hablovkou
soutěž ve vrhu cihlou na radyňské cihelně
Zahájení v 11:30 hod.
(pořádají občané Radyně a Pod střechou, o. s.)

Pátek 6.7. Den Mistra Jana Husa a Den města
připomenutí Husovy památky a založení města Toužimi,
pochod a setkání o táboráku.
Odjezd (linkové autobusy) do Útviny z náměstí v Toužimi
v 18:25 hod., zpět do Útviny v 20:22 hod.
Sraz průvodu v Útvině od obchodu v 19:30 hod.
(pořádá Infocentrum Toužim a Pod střechou, o. s.)

Neděle 8.7. Den města
připomenutí založení města Toužimi, pochod Toužimská míle,
přednáška, společenské setkání občanů města.
Sraz u Infocentra v 10:30 hod.
(pořádá Infocentrum Toužim a Pod střechou, o. s.)
12
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Skrývačky - naše zámky

Skrývačky - naše hrady

Dudák má měchy šedé barvy, už jsou nějaké staré.

Stará Rokle, Nová Role, to jsou názvy skoro snové :-)

Náš učitel češtiny je přísný, ale naučí!

Jakost této šunky je vysoká.

V noci dneska čina přijde, počasí se prudce změní.

Je to jako kořínek z rostlinky bambusu.

U lavice dívka stála, Polednice ji polekala.

Koláče, rohlík a houska patří mezi světlé pečivo.

Z vysokých hor líkovec jedovatý jsem si dovezla.

Ta pec Karlovi brzy spadne, nemá ji dobře postavenou.

Vedro sice je, ale voda ještě studená.

Na internetu je nová hra Bílý kámen.

Synku, oslav kovářské řemeslo, to se už dneska nevidí.

To staré kolo ke trámu připevním, bude to hezké.

Babičko, zelí se ti moc povedlo, je výborné!

Babičko, tahle dečka se ti moc povedla.

Je na tobě znát únava, leč sportu je ti třeba.

Chce to pořádný švih, o vás jsem slyšel, že to umíte!

Pan Mik ulovil pořádného sumce.

Záda se vám hrbí, to vás musí hrozně bolet.

KŘÍŽOVKA

HISTORIE VODOVODU V TOUŽIMI
A VÝLET DO ŽLUTIC

Rychle se přesouváme do Žlutic, kde už na nás čeká místní
farář, od kterého dostáváme jak zajímavý výklad o historii
kostela, tak i rady duchovní. Ale tímto místem náš výlet ještě
zdaleka nekončí. V muzeu na nás čeká paní Neckářová, která
nás i po uzavírací době provádí všemi prostorami muzea, včetně podzemí. Máme tak možnost vidět zajímavé archiválie
včetně proslaveného kancionálu, stejně jako staré pivovarské
sklepy, štolu i podzemní divadelní sál. Závěrem si někteří
ještě stačíme prohlédnout výstavu obrazů Marie Havlenové
Saudkové v místním Infocentru, kde nás ochotně přivítala
paní Ferencová, která nám pomohla zajistit i ostatní prohlídky
po Žluticích. Patronát nad celou akcí zaštítil pan tajemník
Fábera, a tak celou tuto akci můžeme považovat za prvotní
zdařilý vzor spolupráce jak mezi infocentry, tak i městy
v regionu. Všem, kteří se jakkoliv podíleli na tomto krásném
miniprojektu, děkujeme.
Za IC Toužim Bohuslav Prchal

Dne 10. června 2012 proběhla v Toužimi zajímavá akce
u příležitosti 100. výročí moderního vodovodu v Toužimi. Při
této příležitosti si mohla dvacítka nadšenců i přes nepřízeň
počasí vyslechnout opravdu zajímavý výklad od Jiřího Schierla
o historii zásobování Toužimi vodou. Následná ukázka vrtání
historického dřevěného potrubí, které nám předvedl a dopodrobna osvětlil pan Brodský z Muzejního spolku Žluticka nás
nadchla a někteří si tak dokonce díky zapůjčenému vrtáku od
pana Bělunka tuto těžkou práci i vyzkoušeli, Odpolední cesta
vedla na Vodní dílo Žlutice, kde jsme měli možnost vidět,
většina z nás poprvé, kompletní proces přípravy a distribuce
pitné vody do všech odlehlých míst vlasti a samozřejmě
i Toužimi. Poté jsme v doprovodu hrázného pana Beneše
vnikli do útrob hráze samotné přehrady a zde jsme se
dozvěděli mnoho zajímavého od výstavby, až po samotný
současný provoz vodního díla.
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SPORT

Z HISTORIE

Žáci SK Toužim vítězem okresního
přeboru

67. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ TOUŽIMI

Dne 10. 6. 2012 odehráli žáci SK Toužim svůj poslední zápas
v sezóně 2011/2012 a vyhráli tak okresní přebor žáků.
Za uplynulou sezónu odehráli 8 utkání v podzimní části a stejné
množství v části jarní. V prvním zápase si na domácí půdě hravě
poradili s mužstvem Kyselky s konečným výsledkem 11:0. Další
víkend zajížděli mezi horaly do Jáchymova, kde vyhráli se stejným počtem vstřelených branek. Ve třetím kole hostili Pilu
s výsledkem 13:3 a následovala další výhra na pažitu v Bochově
15:0. Další kolo se hrálo doma a to s Merklínem s vysokým
skóre 30:0. V Nejdku kluci vystříleli sedmičku 7:0 a doma
porazili Kolovou 5:1. Poslední zápas podzimní sezóny odehráli
v Perninku a zvítězili 6:2. Nastala zimní přestávka, kluci se neuložili k zimnímu spánku, ale pilně trénovali na jarní část sezóny.
Tréninky si zpříjemnili dvěma zimními turnaji, které jak jinak, opět
vyhráli. A přišlo jaro a vyrazili na Pilu, aby si přivezli další vítězství
8:1. Na domácí půdě hostili Bochov s konečným výsledkem 6:1.
Třetí kolo se hrálo v Merklíně a naši fotbalisté bohužel odjeli
pouze s devíti hráči. I přes tento handicap uhráli krásný vítězný
výsledek 17:0. Další víkend jsme přivítali doma Nejdek a těsně
zvítězili 4:3. Další kolo se hrálo v Radošově, kde své síly změřili
s Kyselkou a vyhráli 9:2. A byl před nimi víkend, kdy přišla první
remízka v soutěži a to na půdě Kolové. Výsledek 2:2, zklamání
a snad i nakopnutí do dalšího
zápasu. Předposlední kolo do
Toužimi zavítali Jáchymováci
a odjížděli s porážkou 10:3.
Poslední zápas si chtěli kluci užít,
vždy hráli před svými fanoušky
a loučili se s kamarády, kteří na
jaře povýší a odejdou mezi dorostence. Hostili Pernink a vyhráli 6:2.
Po odehraném zápase doprovodili
kluci na hřiště muže "A" týmu SK
Toužim a byly jim slavnostně
předány medaile za vítězství
v okresním přeboru a pohár, který
byl naplněn šampaňským. Kluci je
na oplátku po skončení jejich zápasu postříkali šampaňským. Muži
SK Toužim jsou vítězi krajského
přeboru mužů a postupují tak do
divize. Kluci se zaslouženě stali
vítězi okresního přeboru žáků
s celkovým počtem 46 bodů a výsledkem 160:22 vstřelených
a inkasovaných branek.
Sestava: Adamický Tomáš, Ďurinský Daniel, Moravec Tomáš,
Šimek Dominik, Šulc Lukáš, Straka Matěj, Kalina Jan, Hykš Dan,
Osvald Marek, Bartoš Milan, Prchal Jaroslav, Čech Jakub, Burda
Filip, Špecián Karel, Hošek Dušan, Habart Jan, Surma Karel,
Štefanský Robert, Staněk Patrik, Kandalík Jakub, Ertl Milan
a gólman Vitner Ondra. Trenérské duo Šimek Zdeněk a Šulc Jiří.
Popřejme klukům dlouhé a bezstarostné prázdniny, bez úrazů
a šrámů. Vrate se po prázdninách zpět mezi nás, moc se na vás

V letošním roce si připomínáme již 67. výročí ukončení II. světové války a osvobození Toužimi 97. pěší divizí americké
armády 7. května 1945. Počátkem osvobozování našeho
území byl 1. květen 1945, kdy americká armáda vstoupila na
naše území v prostoru Tachovska. Pro část jednotek, jejichž
součástí byla i 97. pěší divize, byl vydán rozkaz k přesunu na
soustřediště jednotek v prostoru Cheb. Dne 4. května 1945
obdržely soustředěné jednotky rozkaz k dalšímu postupu ve
směru Mariánské Lázně a Karlovy Vary. Jednotky 97. pěší
divize dostaly rozkaz k postupu na Mariánské Lázně, Teplou
a Toužim. V prostoru Pístova se dostala jednotka do prudké
palby Němců, při střelbě byl poškozen v Pístově kostel
sv. Bartoloměje. Po krátkém boji postupovala jednotka dále
na Teplou, kterou osvobodila 6. května 1945 kolem
15. hodiny, Byli to příslušníci 303. pěšího pluku 97. pěší
divize, průzkumný oddíl Mecz, rota A 782 tankového praporu
a 16. obrněné divize. Část jednotky postupovala směrem na
Toužim. V prostoru u obce Branišov byla přesunující se americká jednotka napadena střelbou Němců.
pokračování na straně 15

těšíme.Vzkaz pro naše budoucí dorostence Adamického Toma,
Ďurinského Dana, Bartoše Milana a Kandalíka Jakuba: "Kluci, a
vám to dobře kope, zranění a se vám vyhýbají a zůstaňte sami
sebou." Vzkaz pro fanoušky: " Rozšiřte své řady a přijte na jaře
kluky podpořit, budou to potřebovat. Věřím, že cestu na toužimské hřiště najdou i ti rodiče našich malých fotbalistů, kteří zatím
toho svého při tak krásném sportu jako je fotbal ještě neviděli.
Podporujte své děti v jakémkoliv sportu, je to ta nejlepší investice, kterou do svého potomka můžete vložit."
Soňa Šimková

14

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 5/2012

pokračování ze strany 14
Teprve přivolaný obrněnec umlčel zuřivou palbu. Američané přijížděli
od Teplé a od Vidžína. Ještě mezi obcemi Branišov a Nežichov se
postupující jednotky dostaly do německé palby. Ke střetu došlo
i v Třebouni. Němci měli z Třebouňského kopce kontrolu nad
pohybem vojsk po komunikacích v okolí a mohli je také ostřelovat
z těžkých zbraní, což také činili. Toužim byla osvobozena 7. května
1945 kolem 9. hodiny. V Toužimi byla osvobozena skupina francouzských zajatců. Na demarkační linii byl navázán kontakt mezi
americkou a Rudou armádou. Vojáci Rudé armády byli i v obci
Kosmová, podle některých zdrojů dokonce i na Třebouňském vrchu,
tedy v americké zóně. Třebouňský vrch měl strategický význam nejen
pro americkou armádu, ale i armádu sovětů. 1. pěší divize generála
Clifta Andruse, s 9. tankovou brigádou obdržela rozkaz k postupu
údolím řeky Ohře ve směru Karlovy Vary, které měla dobýt a obsadit.
Jednotky americké armády narazily na odpor při silnici do Sokolova,
kde bylo rozmístěno německé těžké dělostřelectvo. Na jižním směru
se probojoval 18. pěší pluk přes hustě zalesněnou oblast
Slavkovského lesa k Lázním Kynžvart, kde kladla tuhý odpor zdejší
německá posádka o síle 500 mužů Wehrmachtu, příslušníků SS
a Hitlerjugend, která přivítala americké jednotky prudkou palbou
z děl a minometů, teprve večer německá posádka kapitulovala. Ještě
téhož dne se probojovaly americké jednotky k lesnímu zámečku
Kladská, obsadily Prameny a okolí. Americká armáda osvobodila

dále Loket, Chodov, Horní Slavkov a Bečov nad Teplou. 7. května
1945 byl další postup na Karlovy Vary z nejvyšších míst zastaven.
Město Karlovy Vary osvobodila teprve 11. května 1945 Rudá armáda.
V polovině května obsadila Americká armáda Rybáře a později se
stáhla na demarkační linii k Jalovému Dvoru u Lokte.
Město Karlovy Vary zažilo v dubnu 1945 dvě intenzivní bombardování. Americká letecká divize obdržela 17. dubna 1945 rozkaz
k bombardování Karlových Varů. Kolem patnácté hodiny dosáhlo 50
bombardérů typu B -24 města a na Karlovy Vary, bylo svrženo 486
trhavých pum. Byla naplno zasažena kolej na Starou Roli a prostor
Horního nádraží zasáhl jen jeden bombardovací koberec. 19. dubna
1945 opět napadlo Karlovy Vary ve třech skupinách 87 strojů B-17.
Cílem náletu bylo opět Horní nádraží a západní konec Dolního
nádraží. Tentokrát byla letadla naložena trhavými pumami
o váze 250-500 liber a také 226 pumami zápalnými, z nichž každá
vážila 500 liber. Celkem bylo na Karlovy Vary svrženo 170 tun
trhavých pum a 56 tun pum zápalných. Při náletech byly zasaženy
i některé části města. Lázeňské centrum zasaženo nebylo.
Oslavy osvobození v Toužimi byly již druhým rokem plně
v kompetenci Infocentra Toužim, tedy Cesty z města o.s.
V Infocentru byla instalována od začátku měsíce května
výstava Demarkační linie a výstava zachycující období 1945 - 1946.
Pro návštěvníky zde byly k vidění dobové dokumenty.
V infocentru byly rovněž promítány filmy
s osvobozovací tématikou, zachycující
osvobozovací operace 1. pěší divize
a 9. tankové brigády US ARMY, postupující
údolím řeky Ohře na Karlovy Vary a osvobozování Karlových Varů Rudou armádou. Film
zachycuje i průběh oslav osvobození
v Toužimi v roce 2011. Autorem dokumentu
z Toužimi je pan Jaroslav Pokštefl.
Děkujeme! Dvakrát byla uskutečněna návštěva
historického
campu
US
ARMY
v Prachometech. Pro členy klubu vojenské
historie byly rovněž při návštěvě promítnuty
panem Jiřím Schierlem uvedené filmy, nutno
dodat, že promítaní mělo u přítomných
úspěch.
Vlastní oslavy osvobození byli v Toužimi uskutečněny netradičně již 5. května.
Oslavy na náměstí zahájila Základní
umělecká škola, vystoupením dechového
orchestru pod vedením pana Karla Musila.
Přesně v 10,15 hod. přijelo na náměstí
terénní vozidlo Wermachtu, Mercedes diesl
Kfz, osádka vozidla zahájila palbu na kolonu
amerických vozidel, po krátké přestřelce
němečtí vojáci kapitulovali a byli američany
zajmuti. Ukázku připravil Klub vojenské historie Mělník a Terezín z depa v Prachometech.
Pro aktéry ukázky bylo pořadateli připraveno
malé pohoštění.
Jaroslav Hráský
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