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CO SE DĚJE V TOUŽIMI

TOUŽIMSKO V OBRAZE

O sociálním centru
rozhodne referendum

Proběhla oprava části městských
hradeb

Poslední zasedání zastupitelstva dne 21. června 2012 bylo
výjimečně svolané do místní Sokolovny. Představitelé města
dodrželi slib a umožnili tak zúčastnit se jednání co největšímu
počtu občanů Toužimi.
A jaký byl vlastně důvod návštěvy asi 70 lidí na jednání
zastupitelstva města? Byl to bod 5 v programu jednání:
Projednání dalšího osudu sociálního centra. V tomto bodě se
hodně diskutovalo a už o samotném sociálním centru, tak
i o celkové situaci a náladách v celé republice.
Hned v úvodu navrhl starosta zastupitelům vyhlásit referendum. Vedení města tak vyslyšelo vůli občanů - rozhodnout si
o sociálním centru sami. Následovala již zmíněná diskuse
a bod jednání ukončilo stanovisko zastupitelstva uspořádat
referendum.
Toto musí proběhnout nejdéle do tří měsíců od vyhlášení
(vyhlášení = schválení zastupitelstvem). Během této doby
budeme ještě nadále informovat občany o sociálním centru o jeho náplni, výhodách, případných nevýhodách a vůbec
o důvodech proč by centrum mělo ve městě vzniknout.
Doufám tak, že si začátkem měsíce září 2012 lidé sami
rozhodnou o bytí, či nebytí centra. Věřím, že jejich hlasování
v referendu bude výsledkem logického a rozumného myšlení
a ne ukvapeného závěru, který nám všem uzavře cestu
k postavení domu dětí a mládeže, kterým by bezesporu sociální centrum prakticky mohlo být.

V průběhu května až července probíhala oprava části zřícené
hradební zdi ve Vodní ulici, kolem níž se několik let vedl soudní spor o vlastnictví, soud nakonec určil za vlastníka město.
Tuto zakázku od města Toužimi za 2.250.000,- Kč získala
Firma Bolid M, s.r.o. Během této opravy byly v dotčených dvou
úsecích, kolem jihozápadního nároží opevnění, kompletně
odstraněny zbytky původní středověké hradební zdi a zásypů,
a její úseky byly nahrazeny železobetonovými opěrnými zdmi
s kamenným obkladem, který má navozovat zdání hradební
zdi. Opěrná funkce zdí byla sice obnovena, avšak Toužim opět
přišla nejen o peníze, ale především o nenahraditelnou část
svého kulturního dědictví v podobě autentické středověké
památky. Chabou útěchou může být to, že její likvidace byla
odborně dokumentována a řízena orgány státní památkové
péče a archeology.
Jiří Schierl

Roman STRAKA, místostarosta

TOUŽIMSKÉ NÁMĚSTÍ
V tomto měsíci byla zahájena jedna z nejvýznamnějších porevolučních investičních akcí města, Regenerace náměstí Jiřího
z Poděbrad.
Myšlenka jeho obnovy vznikla již v 90. letech minulého století
a popudem k ní byla především snaha o celkovou rehabilitaci
historického jádra města, které se již v roce 1992 stalo
památkovou zónou. Záměr však byl stále odkládán pro
nedostatek financí. Se zhoršujícím se stavebně technickým
stavem asfaltových povrchů v posledních letech však zesílil
tlak veřejnosti a ten nakonec přispěl po roce 2005 k zařazení
regenerace náměstí mezi investiční priority města. Příprava
byla zadána sokolovské firmě Projektstav s. r. o. Ta ve
spoluprácí s tehdejším vedením města vytvořila studii, k níž
byla vznesena řada podnětů, výhrad a připomínek, ale bez
odezvy. Protože bylo zřejmé, že tato investice je nad ekonomickými možnostmi města, došlo k vypracování investičního
záměru, který byl vytvořen „na míru“ pro dotace z EU.
-JS-

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych touto cestou poděkoval společnosti SAPE spol.
s r.o., konkrétně panu Václavu Krýslovi za jeho iniciativní
a vstřícný přístup při budování chodníku v místě přechodu
k obchodnímu domu. Nejenže přišel s návrhem na jeho
výstavbu, ale jako vlastník pozemku městu zastavěnou část
bezplatně daroval.
Alexandr Žák, starosta města
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INFO z INFOCENTRA
Prázdniny jsou v plném proudu a někteří z vás občas vyrazí na houby
nebo za zábavou do kina, divadla, případně na nějaký koncert.
Abychom vám návštěvu takovýchto pořadů malinko ulehčili,
spolupracujeme s některými pořadateli a zajišujeme jim předprodej
vstupenek přímo u nás v Infocentru. Není nic jednoduššího, než si
k nám najít cestu na náměstí Jiřího z Poděbrad 35, kde sídlíme
a vstupenku si jednoduše vyzvednout v provozní době, která je
v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli pak
od 9 do 12 hodin. Nebo pošlete e-mail na adresu: infotouzim@seznam.cz
se žádostí o rezervaci a my Vám rádi odpovíme, případně nám
zavolejte na telefonní číslo 353 226 431.

VÝSTAVA
RYBÁŘI

ŽLUTICKÝ KANCIONÁL
Žlutický kancionál patří k nejvýznamnějším kulturním
památkám našeho regionu. Jeho význam umocňuje
skutečnost, že je psán česky. Kancionály byly psány především latinsky. Tolik na úvod.
Infocentrum Toužim uspořádalo ve svých prostorách a ve
spolupráci s Muzejním spolkem Žlutice a městy Toužim
a Žlutice výstavu Žlutický kancionál. Výstava byla slavnostně
zahájena v podvečer 3. července, přednáškou pana
Brodského a za účasti starostů obou měst. Na této významné kulturní akci bylo přítomno 18 občanů. Pro přítomné bylo
také připraveno Infocentrem Toužim malé pohoštění.
Po slavnostním přípitku se všichni přítomní přesunuli do malého
sálu infocentra, kde pokračovala již obsáhlejší prezentace
žlutického kancionálu, který vznikl v dílně Jana Táborského
z Klokotské Hory a ve spolupráci s iluminátorem Fabiánem
Puléřem v roce 1558. Kancionál, tedy zpěvník kostelních
písní byl žlutickým bratrstvem pořízen za 283 kop a 12 míšenských grošů /tj. 11 kg ryzího stříbra/. Žlutické
literátské bratrstvo prvně zapělo písně z nového kancionálu
k oslavě Boha roku 1565.Originál kancionálu je uložen
v Památníku národního písemnictví v Praze. Ve Žluticích je
pouze jeho kopie, ještě v 70 letech minulého století byl ve
Žluticích originál.
Žlutice si zachovaly svůj český ráz téměř do konce 17. století.
Pak se stal kancionál jen cennou a významnou historickou místní kulturní památkou. Po skončení první světové války a vzniku
samostatné Československé republiky zapomněli Žlutičtí na
svou českou a husitskou minulost a snažili se o odtržení našeho pohraničního území od zbytku našeho státu a přičlenění
k Německu. V roce 1919 došlo k ostrému majetkoprávnímu
sporu o kancionál, který ukryli Herman Geiling a Max Jacob na
neznámé místo a odmítali kancionál vydat české straně, které
po právu náležel. Teprve po zásahu ústředních orgánů, uvěznění
celé městské rady a možnosti povolat do Žlutic armádu, byl
jednoho rána kancionál nalezen v průjezdu jednoho z domů na
náměstí. V roce 1938 byl opět kancionál ve středu zájmu
Němců a dokonce se do jejich rukou opět dostal. Po druhé
světové válce byl kancionál opět ve Žluticích, kam po právu patřil.
Jaroslav Hráský

Toužimští rybáři předposlední červencový víkend pracovali na
chatce, kterou si před časem pořídili na Butově u hracholuské
přehrady. Čeká je ještě vybudování sociálního zařízení. V příští
sezóně už by chata mohla stoprocentně sloužit.
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Radniční, Kostelní, Petra Bezruče a částečně Družstevní,
Pivovarská, Na Zámecké a Plzeňská ke křižovatce u lékárny.
Stejně jako na náměstí, tak i zde budou provedeny nové
povrchy silnic a chodníků. Úprava je celkem zásadní, protože
sjednocuje povrchy všech komunikací a zpevněných ploch,
budou odstraněny veškeré dřeviny a nahrazeny novými.
"Bude také přesně vymezeno, kde se může parkovat a autobusové zastávky budou doplněny o přístřešek a budou
umístěny naproti sobě," doplnil starosta.
Kateřina Kolářová

TOUŽIMSKÉ NÁMĚSTÍ

Rekonstrukce náměstí začala.
Zatím pracují jen archeologové
V polovině července začala oficiálně rekonstrukce náměstí
Jiřího z Poděbrad. Ačkoliv zatím do Toužimi nepřijel žádný
velký stavební stroj, práce skutečně odstartovaly. Nejvíce se
te činí archeologové z Plzně, kteří pomocí více než desítky
sond přímo na náměstí i v několika přilehlých ulicích hledají
stopy původní dlažby.
"Pod zámkem se například našly základy a staré zdivo.
Archeologové tu také nalezli minci, která by měla pocházet
z doby Marie Terezie," říká stavební technik toužimského
městského úřadu Jiří Kokeš a dodává, že průzkumy by měly
trvat zhruba do konce prvního srpnového týdne.
"Kdy přesně začne sama rekonstrukce náměstí ale záleží na
tom, co přesně tu památkáři odhalí," upozorňuje Kokeš.
Průzkum, který probíhá přímo pod zámkem je důležitý hlavně
proto, že právě na tomto místě by mělo stát zařízení pro
odlučování ropných látek, které spolu s dešovou vodou
odtékají z náměstí.
"S ohledem na komplikace s archeologickým průzkumem
nevím, kdy se začne takzvaně kopat. Dalo by se však říci, že
stavba již byla zahájena a to právě průzkumem. Vím, že tohle
občané nebudou brát jako to pravé zahájení rekonstrukce
náměstí, protože nejsou vidět bagry, nákladní auta a podobně. Realizace celé stavby je naplánována do poloviny roku
2014," komentuje současnou situaci starosta Toužimi
Alexandr Žák.
Oprava náměstí je rozdělená do tří etap. První část rekonstrukce začíná na dolním okraji náměstí u odbočky do
Družstevní ulice, pokračuje směrem na náměstí po jeho levé
straně. V první etapě se opraví také část komunikace Na
Zámecké a dále celá ulice Petra Bezruče a část Plzeňské
ulice ke křižovatce u lékárny.
Druhá etapa pokračuje rekonstrukcí komunikace od bývalé
restaurace Na náměstí (Motorest) až ke kostelu a zbývající částí
náměstí bez komunikace před bývalou radnicí (dům č.p. 35).
Nakonec se bude opravovat zmiňovaná komunikace před
bývalou radnicí a ulice Radniční, druhá polovina silnice
k odbočce do Družstevní ulice a dolní část této ulice.
"Náklady na stavbu budou činit zhruba 38 a půl milionů
korun. Tato částka vzešla z výběrového řízení na dodavatele,
kdy jediným hodnotícím kriteriem byla cena. Financování bude
zajištěno pouze z vlastních zdrojů, přičemž budou využity
prostředky naspořené z let minulých a v dalších dvou letech
to budou prostředky, které město dostane navíc v rámci
nového rozpočtového určení daní. Žádný úvěr, půjčku ani
dotaci na stavbu nemáme," vysvětluje financování stavby
starosta Žák.
V rámci rekonstrukce náměstí se řeší především povrchy
chodníků, silnic, nové veřejné osvětlení a dešová kanalizace,
přesun autobusových zastávek a po dokončení i úpravu
provozu na náměstí. Stavbou budou dotčeny i přilehlé ulice

Vyjádření Jiřího Schierla k regeneraci náměstí
K tzv. Regeneraci nám. J. z Poděbrad jsem měl a mám řadu
výhrad. Za hlavní chybu pokládám vyloučení účasti laické
i odborné veřejnosti na tvorbě celkové koncepce řešení.
Přestože existovala určitá iniciativa (soukromá i ze strany
orgánů obce, či památkové péče), byla tato tehdejším
vedením města vytrvale ignorována. Rovněž mi vadí záměrné
předražení akce s cílem „podojit“ dotaci EU, nyní tedy obecní
rozpočet, což dokumentuje postupné navyšování ceny
z cca 25 na 67 miliónů korun. Sražení ceny na nynějších
(snad konečných) 39 mil. je pro nás daňové poplatníky
a občany jen slabou útěchou.
Co lze současném záměru a projektu dále vytknout?
- nebyl tvořen v širších souvislostech celého sídla, zejména
pak jeho historického jádra (chybí vyhodnocení současného
stavu, kritických míst a hledání možných řešení
ve variantách).
- nerespektuje reálné potřeby města, zejména pokud jde
o dostatečnou parkovací kapacitu plochy (je zde pouze 41
parkovací místo, 3 pro invalidy a 14 pro zásobování, s tím,
že zúžením přilehlých ulic se znemožní parkování v bočních
ulicích, ve špičce zde ale bývá i 70 aut) a její optimální funkční
využití.
- nepřináší žádné nové řešení, jen v podstatě konzervuje
současný nevyhovující stav, který je výsledkem nedávného
vývoje (zachovává dnes již nefunkční hlavní silnici či nevhodně umístěné autobusové zastávky).
- před vlastním záměrem nebyl proveden nezbytný stavebněhistorický a archeologický průzkum a vyhodnocení stávajících
hodnot dotčeného území.
- již od počátku ignoruje kulturní hodnoty území, počítá
s likvidací historické dlažby (je dochována na většině plochy)
a její náhradou za místně (materiálem a skladbou) cizí
a atypický prvek.
- ignoruje historické architektonické řešení prostoru, chybí
dohled zkušeného architekta, nebyla provedena architektonická soutěž.
- počítá s kompletní plošnou likvidací historických archeologických vrstev – tedy likvidací části historie města.
Na některé výše uvedené nedostatky a problémy bylo
upozorněno i v rámci stavebního řízení, což se tehdy setkalo
s podrážděnou reakcí vedení města.
dokončení na straně 4
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U stánku bude také přítomný někdo, kdo je s celým projektem
podrobně seznámený, a jemu můžete pokládat své dotazy,
které ke stavbě centra budete mít. Přesné umístění stánku
bude upřesněno na webových stránkách města a také na
facebooku.

SOCIÁLNÍ CENTRUM

Ptejte se na sociální centrum
Město Toužim ve spolupráci s Agenturou pro sociální
začleňování nabízí řadu příležitostí k tomu, abyste se zeptali
na vše, co vás zajímá, o plánované stavbě sociálního centra
ve městě.

Ptejte se na facebooku
Na sociální síti Facebook bude zřízena stránka Sociálního
centra v Toužimi (www.facebook.com/).
Konkrétně
http://www.facebook.com/socialnicentrumtouzim. Na ní se
budete pravidelně dozvídat nové informace týkající se plánované stavby sociálního centra. V komentářích pod jednotlivými články i v diskuzi, která zde bude zřízena, můžete pokládat
dotazy týkající se centra, na které budou pravidelně odpovídat
zástupci organizací, které projekt připravovali.

Na pátek 7. září bylo v Toužimi vyhlášeno referendum o zřízení
sociálního centra, které má nabídnout řadu služeb pro obyvatele města. Kolem jeho plánované výstavby se během
posledních měsíců rozproudila živá diskuze a objevila
se i řada kritických hlasů těch, kteří se stavbou tohoto centra
nesouhlasí. Je možné, že i přes tuto bohatou diskuzi, zůstává
ještě řada věcí nevysvětlena.

Odpovídejte v anketě

Pokud byste měli jakékoli nejasnosti ohledně plánované
stavby centra, můžete během srpna využít několik možností
k tomu, kde získat o stavbě centra všechny informace, které
byste chtěli znát. Nyní bychom Vám rádi stručně představili
ty nejhlavnější z nich:

Během srpna bude také probíhat anketa o aktuálních potřebách obyvatel Toužimi. Její výsledky budou zohledněny
při dalším rozhodování o tom, jaké další služby a aktivity by
centrum, v případě, že bude vystavěno, mohlo nabízet. Prosím
vás tedy již dnes o maximální vstřícnost k tazatelům a také
o to, abyste se do ankety zapojili a vyjádřili své názory na to,
co vám ve městě schází. Výsledky ankety budou prezentovány
na veřejném setkání dne 30.8. 2012.

Navštivte informační stánek
Každý srpnový čtvrtek bude v ulicích města umístěný
infostánek sociálního centra. Zde se můžete seznámit
s celým projektem, zjistit, jaké služby má centrum nabízet.

Napište dotaz do schránky
Na několika místech ve městě budou zřízeny schránky,
do kterých budete moci vkládat své písemné dotazy týkající
se sociálního centra. Tyto schránky najdete jednak u budovy
městského úřadu, tak v informačním centru. Odpovědi na
takto položené dotazy budou zveřejněny na webových
stránkách města a na veřejném setkání.

TOUŽIMSKÉ NÁMĚSTÍ - pokračování ze strany 3
Na základě konzultací s odborníky a na základě zkušeností
z jiných podobných akcí tohoto typu jsem přesvědčen, že kvalitní přípravou celého záměru a projektu měla Toužim velkou
šanci za méně peněz získat mnohem více. Škoda,
že i náměstí se nyní zařadí mezi další promarněné a spálené
šance (připomínám jen někdejší prodej zámku) posunout
naše město někam dopředu. Zřejmě jediné, co se bude
v Toužimi na náměstí v podstatě (re)generovat, bude vlastně
jen jeho povrch a zisk zainteresovaných firem, původně na
úkor EU, nyní na úkor obecní kasy. O další desítky let se oddálí realizace záměru na potřebnou rehabilitaci historického
jádra města a tedy i na vytvoření po všech stránkách opravdu
kvalitního životního prostředí.
Na závěr tedy stručné zhodnocení: málo špatné muziky
za hodně našich peněz. Takto jsem si fungování města
a regeneraci náměstí rozhodně nikdy nepředstavoval!
A ještě dovětek k politickému rozměru této akce.
Zastupitelstvu města, a zejména pak těm z vládnoucí koalice,
děkuji za dodržení domluvy ohledně regenerace náměstí,
a za skvělý „příspěvek“ k „rozvoji“ našeho města. Doufám,
že i za tuto skvělou práci budou následovat další
funkcionářské finanční dary a odměny.
Jiří Schierl, člen zastupitelstva a občan města Toužimi

Ještě jednou tedy nabízíme vám všem, kteří byste měli
jakékoli dotazy a nejasnosti ohledně plánované stavby sociálního centra v Toužimi - využijte některou z výše nabízených
možností a informujte se. Jsme tady pro vás a rádi zodpovíme
všechny vaše dotazy.
Alena Otajovičová, Lokální konzultantka Teplá, Toužim,
Agentura pro sociální začleňování
Kde se můžete ptát ?
Informační stánek - každý srpnový čtvrtek v ulicích města
Toužim
Stránka sociálního centra na Facebooku - http://www.facebook.com/socialnicentrumtouzim
Schránky pro písemné dotazy - 1. u budovy městského
úřadu, 2. u inforcentra
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Z jednání Rady města Toužim

Z jednání Zastupitelstva města Toužim

Rada projednala pozvání hejtmana Karlovarského kraje
na slavnostní předání vyznamenání Zlatý kříž II. a III. stupně
za 80 a více dobrovolných a bezplatných odběrů krve.
Na zmíněném předání bude mít město Toužim svého
zástupce, kterým je p. V. Stehlík. Rada schválila poskytnutí
věcného daru v hodnotě do dvou tisíc Kč. Předání se zúčastní p. místostarosta.
Rada schválila odpově na petici p. Vlčka k připravované
výstavbě Sociálního centra v Toužimi. P. starosta předal
odpově 12.06.2012 p. Vlčkovi. Dále p. starosta informoval
radu, že p. Vlček požádal o nahlédnutí do registru oznámení
dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v elektronické
podobě. Na základě žádosti bylo p. Vlčkovi zasláno přidělené
uživatelské jméno a přístupové heslo.
Rada schválila přidělení uvolněného bytu v DPS, Malé
náměstí 468, Toužim, manželům J. a H. Chaloupkovým
s platností od 16.06.2012.
Rada schválila přidělení bytu v novém DPS p. J. Wencelovi.
Byt bude předán po kolaudaci objektu.
Rada schválila přidělení bytu v DPS, Sídliště 124, Toužim,
pí A. Zelenkové s platností od 02.07.2012.
Rada schválila žádost p. P. Pavlíčka o bezúplatný nájem části
sportovního areálu na uspořádání koncertu dne 31.08.2012.
Žadatel uhradí spotřebovanou elektřinu a poplatek za použití
šatny v hlavní budově.
Rada schválila poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,- Kč občanskému sdružení Přátelé toužimské mládežnické dechovky na
činnost dechového orchestru ZUŠ Toužim.
Rada projednala nabídky na opravu chodníku v části Plzeňské
ulice a schválila zadat zakázku firmě Vojtěchovský - Stavební
sdružení Teplá.
Rada projednala žádost o zavedení autobusového spoje
do Plzně v ranních hodinách. Na výzvu města odpověděla
společnost ČSAD Autobusy Plzeň, která vyčíslila předpokládané náklady, které by muselo hradit město. V případě
zavedení linky na druhé pololetí letošního roku by byly
náklady ve výši 448 375,- Kč, snížené o tržbu za jízdné, které
činí 56,- Kč na osobu. Rada konstatovala, že tak vysoké
náklady město nemůže hradit.
Rada schválila přidělení byty v novém DPS p A. Košlerové
a jejímu druhovi V. Duchkovi. Byt bude předán po kolaudaci
objektu.
Rada schválila přidělení bytu v DPS, Sídliště 124, Toužim,
p. A. Maštalířovi s platností od 01.08.2012.
Rada schválila bezúplatné poskytnutí sportovního areálu
k uspořádání sportovních soutěží v rámci mezinárodního
setkání mladých hasičů v Toužimi ve dnech 23.07. 29.07.2012.
Rada schválila přijetí finančního daru ve výši 50 tis. Kč pro
ZŠPaMŠ Toužim od p. V. Hesse. Dar bude využit pro účely
rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže.

Na zasedání Zastupitelstva města Toužim, které se
uskutečnilo dne 21.06.2012 v Sokolovně za účasti cca 70
občanů města, byla přijata i tato usnesení:
Ve věci velmi diskutovaného pokračování projektu výstavby
Sociálního centra v Toužimi zastupitelstvo schválilo:
a)
Nadále informovat občany o účelu a poskytovaných
službách v sociálním centru prostřednictvím setkání s občany,
Toužimských novin a webových stránek města.
b)
Vyhlášení místního referenda k projektu výstavby
Sociálního centra v Toužimi: - místní referendum k této
problematice se vyhlašuje pro celé správní území města
Toužim,
- znění otázky - souhlasíte s výstavbou Sociálního centra
v Toužimi,
- odůvodnění - s ohledem na podanou petici v měsíci
květnu 2012, která byla podpořena velkým počtem občanů
a vzhledem k průběhu veřejného setkání k danému projektu,
město dává občanům možnost vyjádřit svůj názor k tomuto
projektu,
- náklady na uspořádání místního referenda budou
cca 30 tis. Kč a budou hrazeny z rozpočtu města Toužim.
Zastupitelstvo nepřijalo nabídku Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, pracoviště Karlovy Vary, na odkoupení pozemku p.č. 1443/3 o výměře 31 m2 v k.ú. Kosmová
za cenu 2 500,- Kč
Zastupitelstvo schválilo opětovné zveřejnění záměru na
prodej bývalé hasičské zbrojnice v Kosmové za odhadní cenu
112 830,- Kč.
Zastupitelstvo nepřijalo nabídku SD Jednota Toužim na odkoupení 15 garáží v části velkoobchodního skladu Jednoty v
Plzeňské ulici.
Zastupitelstvo schválilo přijetí daru od společnosti SAPE,
s.r.o., Toužim, části pozemku p.č. 182/3 o výměře cca 15 m2
v k.ú. Toužim, k vybudování chodníku.
Zastupitelstvo schválilo odstranění objektu bývalé hasičské
zbrojnice v Radyni.
Zastupitelstvo schválilo odvolání předsedkyně osadního
výboru v Dobré Vodě Jany Vávrů a zvolilo předsedkyní osadního výboru v Dobré Vodě Mgr. Janu Kosovou.
Ing. Šimonovský
Kompletní usnesená jednání rady i zastupitelstva najdete na
stránkách města www.touzim.cz.
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SOCIÁLNÍ CENTRUM - REFERENDUM

PRANOSTIKY NAŠICH PŘEDKŮ

V Toužimi je stále tématem číslo jedna kontraverzní výstavba
Sociálního centra. Tímto tématem se rovněž zabývalo
zasedání Zastupitelstva města konané dne 21. června.
Na tomto jednání bylo přítomno mimo 14 zastupitelů i 86
občanů. Tomuto jednání předcházela petice za vypsání
místního referenda o Sociálním centru. Tuto petici podepsalo
1100 občanů, takže petice je platná. Pokud se jedná o účasti
občanů na zasedání toužimského zastupitelstva, může
to svádět k názoru, že zájem o Sociální centrum poklesl
v porovnání s účastí občanů na předchozím setkání k tomuto
tématu, kterého se zúčastnilo více než 400 občanů.
Sociálnímu centru, tedy projednání pokračování projektu
výstavby sociálního centra byl na jednání toužimského
zastupitelstva věnován podle schváleného programu bod
číslo 6. Stále trvá mnoho nejasností s fungováním sociálního
centra. Není jasné, zda bude sociální centrum určeno pouze
pro občany Toužimska, nebo zda bude sloužit i pro občany
z vyloučených lokalit mimo působnost MěÚ Toužim. Nikdo
není schopen na tuto otázku jednoznačně odpovědět. Dále
trvají nejasnosti s financováním provozu sociálního centra.
Není vůbec jasné, zda město na tento projekt obdrží dotace.
Na jednání také zaznělo varování, že pokud město areál
bývalé firmy Lostav nekoupí, koupí objekt soukromník
a nastěhuje tam občany, které zde rozhodně mít nechceme
a město nebude mít žádnou možnost tomu zabránit. Podle
názoru některých občanů by mohlo případné sociální centrum
vzniknout rekonstrukcí toužimského zámku, alespoň by se
zabránilo dalšímu chátrání objektu a možná by došlo
i k navýšení dotací na výstavbu centra, pokud by trval zájem
na jeho výstavbu. Areál toužimského zámku je v majetku
města, takže by město nemuselo nic kupovat. Občany bylo
také jako při setkání v toužimské Sokolovně dne 31. května,
poukazováno na případný hluk ze sociálního centra, který by
obtěžoval seniory v pečovatelských domech v jeho blízkosti,
že k takovému nadměrnému hluku dochází, bylo patrno
i z ukázky videozáznamu sociálního centra v Krásné Lípě,
promítnutého při setkání. Takže pro Agenturu pro sociální
začleňování další mínus, potažmo i pro vznik sociálního
centra v Toužimi. Jednání zastupitelstva probíhalo v poměrně
klidné atmosféře, bez emocí. Zastupiteli bylo referendum
schváleno jednohlasně. Referendum se uskuteční v souladu
se zákonem ve lhůtě 90 dnů od zveřejnění na Úřední desce.
Starosta města Toužim, pan Alexandr Žák vyzval občany
k účasti na jednáních zastupitelstva a dalších setkání
k sociálnímu centru, takže občané mohou získat více
informací. Po projednání bodu pokračování projektu výstavby
sociálního centra, občané opouštěli další jednání zastupitelstva. Do samého konce jednání zastupitelstva vydrželo pouze
7 občanů.

Srpen
Srpen je podle pranostik našich předků měsícem přelomovým
a je spojován s končícím létem a nastupujícím podzimem.
Srpnových pranostik je opravdu požehnaně,
všímají
si především změny teplot a hemží se důležitými moudry
souvisejícími s prvními příznaky nadcházejícího podzimu.
Významné místo v srpnových pranostikách měl svátek
svatého Bartoloměje ( 24. srpna ).
w Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
w Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
w Srpen začíná, co červenec skončil.
w Co červenec neuvařil, srpen nedopeče
w
Z počátku toho měsíce se říká, že opět studený vítr
ze strniš fouká.
w Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
w Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou
zimu a nejlepší víno.
w Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
w Na svatého Vavřince ( 10. srpna ) první podzimní den.
w Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budeme dobré víno míti.
w Vavřincův déš myší úroda.
w Pak-li byl na Nanebevzetí Panny Marie ( 15. srpna ) jasný
den, hojnost dobrého vína se očekává.
w Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
w Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
w Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
w Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vorej sedláčku pomali;
fouká-li na Bartoloměje vítr z Čech, pak si sedláčku s oráním
pospěš.
w Po Bartoloměji studený rosy, necho te ráno bosí.
w Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.
w Máme-li o Bartoloměji střídavé počasí, máme též střídavý podzim.
w Hřmí-li o svatém Bartoloměji, je podzim dlouhý a pěkný.
Jaroslav Hráský

Nová čerpací MAX TANK Toužim
Firma Miroslav Fišer - Autosprint, plánuje v Toužimi výstavbu veřejné
čerpací stanice pohonných hmot, k tomuto záměru právě skončilo
zjišovací řízení posuzování vlivů na životní prostředí, z něhož vyplynulo, že tento záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude
tedy posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Lze jej tedy uskutečnit při dodržení příslušných zákonů a norem,
v tomto smyslu vydalo své kladné stanovisko i město Toužim. Nová
benzinka MAX TANK by měla stát u hlavní silnice 20/I v prostoru
mezi areály OZAPu a velkoskladu Jednoty (již zde byla vykácena
zeleň). Měla by mít podzemní nádrže na 60.000 l paliva, tři výdejní
stojany (jeden s rychlovýdejem) s přístřeškem, objekt se sociálním
zázemím pro zákazníky a obsluhu, myčku a parkoviště o 9 stáních
pro osobní a 3 pro nákladní automobily. Bližší informace na internetu - http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK453.

Jaroslav Hráský

-red6

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXI. číslo 6/2012

TOUŽIMSKO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

"V západních Čechách
rostou houby později,"
utěšuje mykolog Vladimír Grosser.

Žijeme sportem
Naše dlouholetá spolupráce se školou v Breitenbrunnu opět
pokračovala, tentokráte na sportovním poli kromě
velikonočních, vánočních a výtvarných projektů se také
zúčastňujeme sportovních aktivit, které pořádala letos
v červnu 2012 škola J. W. Goetheho v Breitenbrunnu.
Tak jako každým rokem se hraje mezi děvčaty přehazovaná
a chlapci hrají fotbal. V letošním roce jsme měli pouze za
soupeře breitenbrunnské žáky, Nová Role se zúčastní až
v příštím školním roce, kdy se bude konat sportovní klání
u nás v Toužimi. Obě naše družstva opět vybojovala své prvenství, a tak se zaječí maskoti opět vrátili do naší školy.
Poděkování za vzornou sportovní reprezentaci školy
si zaslouží všichni žáci, kteří se podíleli na celkovém vítězství
naší školy: Straka M. 6.A, Moravec T. 6.A, Burda F. 6.A, Šulc
L.. 5.A, Vacín J. 4.B, Nováček J. 5.B, Holasová K. 8.B,
Součková L. 8.B, Němcová L. 8.B, Paliczková M. 7.A, Bui Thi
Thanh Tam 8.A, Vlčková K. 8.B.
ZŠ Toužim - Mgr. P. Princl, J. Váňová

Milovníci lesa a hlavně hub se již těší na blížící se sezonu.
Ta se ale zatím rozjíždí velmi pomalu a pesimista by si i řekl,
že snad letos voňavým darům lesa odzvonilo. Dočkáme se
tedy i letos takových hřibů jako vloni? "Osobně mám nejlépe
prochozené lesy na Tepelsku, v blízkosti Mariánských Lázní
a v okolí Bezvěrova. Lokality se tu ale příliš neliší a obecně
lze říci, že houby začínají růst ve větším množství později,
než jinde," říká západočeský mykolog Vladimír Grosser.
Přestože v našem kraji začíná sezóna spíš později, už te na
začátku léta začaly růst lišky, růžovky, "babky" (hřib
žlutomasý) a pomalu již vystrkují hlavičky i křemenáče, kozáky
a hříbky - mladé, krásné a zdravé.
Mnozí houbaři však sbírají nejen hřibovité houby, ale i velmi
chutné a oblíbené muchomůrky "růžovky", zvané též masáky.
Zde si ale musí být každý jistý, že jde skutečně o růžovku
a ne jiný a hlavně jedovatý druh muchomůrek. Proto vždy
sbíráme jen houby, které stoprocentně známe.
Nejlepší je držet se pravidla, že z lesa nosíme pouze ty druhy,
které bezpečně poznáme. Neznámé druhy hub je lépe nesbírat vůbec a nebo se poradit s mykologem a nebo nahlédnout do atlasu hub. Použít se dá například i internetové
vydání atlasu (http://houby.gnosis9.net/).
LeniHud

Mám zde pro Vás, milí čtenáři dvě příhody ze života
Před lety na dovolené v kempu u Přelouče se stalo, že českoitalský starší pár manželů donesl s velkou slávou tašku hub,
paní je vyndala na tác a začala čistit. Stále se usmívala
a švitořila na svého italského partnera, jak byli úspěšní…
a jejich "hřiby" byly zespoda pěnově růžové…. Tak jsem se
osmělila a řekla jsem jim, že to jsou tzv. hořčáci a že by je
měli vyhodit, protože si jimi zkazí chu a též jim na několik dní
zhořknou chuové buňky v ústech…Paní nevěřila, pán
se hlučně italsky ptal, co chci…a tak jsem je přesvědčila, aby
kousek ochutnali, že se jim nic nestane( sama jsem demonstrativně kousek hlavičky ukousla)…a pochopili….houby šly
do odpadu a nakonec mi manželé byli vděční za radu.
I v našem kraji jsem již našla hodně hřibů žlučáků (hořčáků),
tak si na ně dávejte pozor. Nejsou sice jedovaté, ale svou
hořkostí opravdu nechutné.

Zájmové kroužky ve školním roce
2012/2013
Zájmové kroužky se v novém školním roce budou zřizovat opět
na Základní škole Toužim, okres Karlovy Vary. Roční poplatek
na žáka a kroužek je pro školní rok 2012/2013 stanoven
ve výši 200,- Kč, pokrývá režijní a platové náklady. Materiálové
zajištění kroužku si každý kroužek řeší samostatně.
Pro školní rok 2012/13 se prozatím otvírají tyto kroužky:
Kopaná (1.stupeň), Rybáři (od 3. třídy), Florbal (od 5. třídy),
Sportovní hry, Výtvarný kroužek, Keramika, Hasiči.
Přihlášky v září u paní Schramkové ve školní družině.
Další nabídka kroužků je otevřená, přivítáme každého
dospělého, který by měl zájem pracovat s dětmi.
Mgr. Zdeňka Zemanová, ředitelka ZŠ Toužim

Vloni mě dostal kamarád, který donesl košík lošáků a ptal se
mne, zda to jsou lišky. Přitom pro zkušeného houbaře jsou to
zcela rozdílné houby, nicméně laik nebo jen náhodný sběrač
hub (nebudu mu říkat houbař) si takto může houby hravě
poplést. I když je lošák také jedlá houba, tak já dávám přednost raději lišce obecné.
LeniHud
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TURISTIKA

OKOLNÍ OBCE

Setkání u pramene řeky Střely

Dne 2.6.2012 proběhl tradičně dětský den v Třebouni. Děti
si zasoutěžily a za své snažení si odnesly krásné odměny
a mnoho sladkostí. Vše bylo zakončeno opékáním buřtů.
Děkujeme za finanční podporu městu Toužim.

V sobotu 23. června se uskutečnilo za krásného slunečného
počasí setkání turistů, milovníků přírody a zdravého pohybu
u pramene řeky Střely ( 684 m.n.m.) ve vesničce Prachomety.
Setkání bylo I. ročníkem a společnou akcí Oblastního Klubu
českých turistů Plzeňského kraje, Odborem Klubu českých
turistů TJ Sokol Toužim, Sdružením přátel Zoologické
a botanické zahrady města Plzně IRIS a ve spolupráci
s městem Toužim, osadním výborem Prachomety a s majiteli
pozemku, kde se nachází pramen Střely, tedy manželů
Černických. Pro pěší byly připraveny trasy 16 a 25 km. Pro
cykloturisty pak trasy 20, 35 a 50 km. Pro účastníky bylo
připraveno příjemné posezení u pramene řeky Střely. K tanci
a poslechu vyhrávalo country duo ve složení: Barbořák - kytara
a zpěv + Kopecký - klávesy a zpěv. Občerstvení zajišovala
pivnice U báby, pan Pavel Greguš. Pro přítomné byl připraven
výborný gulášek, chutné klobásky a vychlazené pivečko.
U kontroly v Prachmetech na příchozí čekal výborný koláč.
Setkání byl přítomen pan Josef Sýkora - předseda oblasti KČT
Plzeňského kraje a radní pro oblast životního prostředí
Plzeňského a Karlovarského kraje, kteří přítomné pozdravili.
Účastníci setkání obdrželi pamětní listy.

Dne 10.6.2012 proběhl výlet do ZOO Plzeň. Děti prošly celou
ZOO, ale nejvíce se jim líbilo v Dinoparku.
Za Osadní výbor Třebouň Kubínková Marcela

Účast: Pěší trasy absolvovalo 92 lidí.
Cyklotrasy absolvovalo 18 cyklistů.
Služba na trasách a v prostoru cíle 10 členů KČT Toužim.
Celková účast: 145
Poděkování náleží všem kteří se podíleli na zdárném průběhu
setkání, zvláště Infocentru Toužim.
22. června 2013 se uskuteční II.ročník setkání u pramene
řeky Střely, který bude dostředovým, tedy cíl bude pro všechny v Prachometech, takže bude možno v rámci této akce
rozšířit kulturní program. II. ročník bude plně v kompetenci
Odboru Klubu českých turistú TJ Sokol Toužim. Více informací bude v Infocentru Toužim. Srdečně zvou pořadatelé.
Jaroslav Hráský
8
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S Italem v Toužimi
V kraasech a tričku kráčel v pondělí 25. června 2012
po Toužimi a možná někomu připadal jako podivín. Na dálku
se na každého široce usmíval a hlasitě česky zdravil. Chceme
vám představit pana Gianlucia Ratta, italského cestovatele,
který je na cestách po celé Evropě již dvanáct let a dorazil do
Toužimi z Karlových Varů. Jeho cesta střední Evropou začala
ve Švýcarsku, pokračoval přes Rakousko, Ma arsko,
Slovensko a nyní poznává Českou republiku.Devětatřicetiletý
poutník se svou dvanáctiletou fenkou Sibiřského husky
Shirou už nachodil přes čtyřiačtyřicet tisíc kilometrů a prochodil přes 30 párů bot. Snaží se o zápis do Guinnesovy knihy
rekordů, kde je prozatím registrován za nejdelší pěší túru
se psem. Důležitým a potřebným dokumentem k tomuto
zápisu je potvrzení z městského nebo obecního úřadu o jeho
návštěvě konkrétního města. V našem městě byl přijat starostou města Toužim panem Alexandrem Žákem a obdržel
potřebný dokument. Na náklady města mu byl poskytnut
nocleh a strava. Už v úterý se v časných ranních hodinách
vydal na svou další pou. Pokračoval přes obec Štědrá,
směrem na Manětín, aby se v odpoledních hodinách mohl
přivítat v Plzni s panem primátorem.
Usměvavý Ital chodí pěšky, protože chce svět poznat
a pozorovat na vlastních nohách. Chce využít vlastní sílu, bez
auta a jiných dopravních prostředků. Putuje v jakémkoli
počasí, a prší nebo svítí slunce.
Když mu bylo sedm let, zemřel mu otec, otevřel poprvé atlas
a nad mapami snil o tom, že bude celý život cestovat a poznávat vzdálené krajiny. Seznamovat se s lidmi, putovat z místa
na místo, žít naplno, tady a te , pro tento den, to je jeho život.
Samostatnou kapitolou je také Gianluciho oblečení. Má všeho
všudy, jedno tričko a kraasy, věci na spaní a jednu sváteční
košili bílé barvy. Na dotaz, zdali mu v sandálech, kraasech
a tričku není venku zima odpověděl poeticky: "Kvůli oblečení
mi zima nebývá nikdy. Zimu někdy cítím jen z lidských očí
a srdcí. A zase naopak, když jsou lidé vřelí a srdeční, zahřeje
mě to na duši a to mi stačí. Fyzicky mi zima nikdy není.
Ta přijde jen občas, to když přede mnou lidé zavřou dveře,"
vysvětlil kousek své neotřelé životní filosofie.
Přespává ve městech a obcích, kdekoliv kam ho starostové
uloží nebo u lidí, které požádá o nocleh. Někdy prý ho vyhodí,
ale většinou jsou lidé milí
a i ho pohostí. Za celou dobu
svého putování měl podle
svých slov jednou horečku
a třikrát rýmu. Do rodné Itálie
volává své matce a sestře,
ale ty se spíše zajímají o stav
Shiry, jeho věrné fenky.
Tak šastnou cestu oběma,
a při své dlouhé cestě
potkávají lidi s velkým
a otevřeným srdcem a přejeme, nech se zápis do
Guinnesovy knihy podaří...
9
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RADYŇSKÁ CIHLA 2012

STALO SE ...

Ani ranní déš neodradil příznivce od účasti na již VII. ročníku
oblíbeného dálkového pochodu pod názvem Radyňská cihla,
který se uskutečnil stejně jako v minulém roce 5. července.
Říká se, že devátá hodina rozhodne jaké počasí bude pochodníky na cestě provázet. Počasí se umoudřilo a téměř šedesátka účastníků se vydala za krásného slunečného počasí na
10-ti kilometrový výšlap přes vesničku Krásný Hrad, Kojšovice
a déle do Lachovic, kde se připojili táborníci z tábora
Lachovický mlýn a společně pokračovali do místa zaniklé
cihelny ing. Aloise Habla, kde na účastníky čekala soutěž
ve vrhu cihlou hablovkou. Soutěž je rozdělena do několika
věkových kategorii. Po absolvování této důležité disciplíny
se všichni soutěžící a příznivci odebrali do vesničky Radyně,
kde bylo pro příchozí zajištěno chutné občerstvení a příjemné
posezení v kruhu přátel. Pro přítomné byla připravena ukázka
výzbroje a vybavení Policie ČR, což potěšilo hlavně děti, které
obdržely malé dárky. Přítomní mohli také spatřit nového
strážníka Městské policie Toužim, který posílí naší
bezpečnost ve městě. Poděkování náleží celému štábu
soutěže, zvláště ředitelce soutěže, paní Marii Rešlové
a hlavnímu rozhodčímu panu Jiřímu Schierlovi. Poděkování
náleží rovněž celému realizačnímu týmu, který se vzorně
staral o spokojenost přítomných v Radyni. Děkujeme!

8. července Den města
Den M. Jana Husa
8. červenec je spjat s jednou z nejvýznamnějších událostí
v dějinách Toužimi, se vznikem města. Toto datum
si Toužimští připomínají již řadu let akcí Den města, kterou
v současnosti organizuje toužimský spolek Pod střechou,
o. s. Na letošek byl ve spolupráci s Infocentrem Toužim na
pátek 6. července připraven tradiční pochod z Útviny do
Toužimi (ten symbolizuje odchod Útvinských k hradu Toužimi,
kde vybudovali nové město), z důvodu nepříznivého počasí
však odpadlo setkání u symbolické hranice (ta symbolizuje
vypálení tehdejší Útviny, její zánik, a zrod nové městské
obce). V neděli 8. července pak proběhla Toužimská míle
(symbolické obcházení městských hradeb) a setkání u staré
radnice, kde byla tradičně přečtena zakládací listina města,
vydaná králem Jiřím z Poděbrad v roce 1469.
Letošní Den Mistra Jana Husa byl spojen s Dnem města,
místo zapálení symbolické hranice byl 6. července zapálen
a nesen alespoň malý oheň v lucerně. Husova tradice se
odráží v utrakvistické minulosti města v 15. století,
a zejména za dob I. republiky patřilo slavení památky tohoto
církevního reformátora k povinnostem dobrých Čechů.
Účast toužimských byla již také tradičně symbolická, opět bez
účasti představitelů města, což jen dokládá přetrvávající
hloubku celkového úpadku místní komunity, ztrátu identity
většiny místních s obcí a jejím kulturně-historickým odkazem,
což je důsledkem jak historického vývoje pohraničí po roce
1945, tak současného děni v naší společnosti, tak v obci.
Jiří Schierl

Účast na VII. ročníku Radyňská cihla: 96 soutěžících
Celková účast: 120 lidí
Jaroslav Hráský
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Od začátku léta potkávají obyvatele Toužimi v ulicích města
nového člověka v uniformě. Je jím městský strážník Karel
Hermann. Zatím se spíše seznamuje s obyvateli a s městem
samotným. "Dosud jsem pracoval v Plzni a tak se mi zdá, že
je zde klid. Možná se to ale změní na podzim," říká Hermann
s tím, že dote zaznamenal v podstatě jen samé kladné ohlasy.
Jak dlouho jste strážníkem?
K městské policii jsem nastoupil před více než šesti lety
v Plzni, kde jsem nabral hodně zkušeností. Na druhou stranu
je potřeba si uvědomit, že problémy, se kterými se lidé obrací
na strážníky ve velkém a malém městě se liší. Ve velkém
městě si policisty nikdo téměř nevšimne, v menší obci jste
hodně na očích a obyvatelé o vás lépe vědí.
Rozhodoval jste se snadno, že změníte místo svého pracovního působiště ze západočeské metropole na sotva čtyřtisícové město?
Z počátku jsem informaci o tom, že se v Toužimi bude
zakládat městská policie v podstatě jen zaregistroval.
Městská policie v Plzni už má dobře propracovanou strukturu
a je tam dobrý tým, na který se může každý strážník
spolehnout. Tady je to více o samotném policistovi, který se
musí umět spolehnout sám na sebe. Přeci jen i samo město
se tady teprve učí, jak městskou polici vést a jak to bude
fungovat. Postupně mě ale začala tato možnost více zajímat.
S čím se na vás obyvatelé Toužimi mohou obracet?
Mým úkolem je za prvé být co nejvíce v ulicích města, aby mě
zdejší lidé pravidelně potkávali, aby se mnou byli v častém
kontaktu. Obracet se na mě mohou v podstatě se vším, co je
trápí. Měl bych tu být styčným bodem mezi lidmi a úřadem.
Samozřejmě je mým úkolem dbát na veřejný pořádek a občanské soužití. A to spíše rozumným lidským přístupem než
formou sankcí. Nechtěl bych, aby to dopadlo tak, že většina obyvatel bude městskou policii nesnášet, to rozhodně není účel.
Máte už vytipovaná místa, která jsou riziková, na která bude
potřeba se zaměřit?
Chvilku bude asi trvat, než poznám všechna zákoutí a problémová místa. Už jsem ale s některými lidmi mluvil a od nich se
hodně dozvím. Zatím jsem reakcemi spíše mile překvapen.
Každého samozřejmě trápí něco jiného. Zahrádkáři by mě
nejraději viděli neustále právě u zahrádek, podnikatelé, kteří
mají provozovny na náměstí pro změnu tady. Každý má svůj
díl pravdy, každý chce chránit to své. Bude se to muset
rozumně skloubit. Není samozřejmě možné být všude v jednom čase a nelze ani splnit očekávání všech.
Co vás nejvíce zaměstnává, když vám skončí pracovní doba?
V soukromí se považuji v podstatě za samotáře. Nestraním se
lidí, ale po práci mám rád klid v kruhu své rodiny, se kterou
se snažím trávit co nejvíce času. Žijeme s manželkou a dětmi,
dospívající dcerou a sedmiměsíčním miminkem v rodinném
domě, což si také žádá svůj čas.
Jaké jsou vaše první dojmy z působení v Toužimi?
Zkušenosti mám zatím samé dobré. A přiznám se, že je mým
přáním, aby se do budoucna stala Toužim mým druhým
domovem a nejen místem, kam si chodím odpracovat svých
osm hodin. Místem, kde jsem rád. A pevně věřím, že mi v tom
zdejší lidé pomohou.
Kateřina Kolářová

ZPRÁVY Z MĚSTA

Město Toužim má od 01.07.2012
strážníka městské policie
Městská policie dle zákona č. 553/1991 Sb. zabezpečuje místní
záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly podle tohoto nebo
zvláštního zákona. Spolupracuje s Policií ČR, ale v žádném případě
ji nenahrazuje.
Strážník městské policie:
• přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
• dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
• dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města,
• se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na
dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
• se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného
pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto
nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
• se podílí na prevenci kriminality ve městě,
• provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných
prostranstvích ve městě,
• odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je
v působnosti města,
• poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu
vnitra na požádání údaje o obecní policii.
Strážník je oprávněn:
• požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět
k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku nebo
jiného správního deliktu nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění
skutečného stavu věci,
• vyzvat osobu podle předchozího bodu, aby se ve stanovenou dobu
dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podání vysvětlení,
• vyzvat osobu, aby předložila doklady potřebné ke zjištění
skutečností dle prvního bodu.
Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost
a osoba je povinna této výzvě vyhovět.
Strážník je oprávněn předvést na polici osobu, která odmítla vyhovět
výzvě strážníka k prokázání totožnosti nebo nemůže ani
po poskytnutí nezbytné součinnosti strážníka svou totožnost prokázat.
Strážník je oprávněn přesvědčit se, zda osoba, kterou předvádí nebo
omezuje na osobní svobodě nebo proti které směřuje zákrok z důvodu jejího agresivního chování, nemá u sebe zbraň, a tuto odevzdat.
Je-li důvodová obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby nebo
hrozí-li větší škoda na majetku, je strážník oprávněn otevřít byt nebo
jiný uzavřený prostor, vstoupit do něho a provést v souladu
se zákonem zákroky, úkony nebo jiná opatření k odvrácení
bezprostředního nebezpečí.
Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění
odjezdu vozidla,
• které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo
zastavení vozidla,
• které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo
přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,
• které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo
• je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství
a jeho řidič není na místě přítomen.
Strážník je při plnění úkolů městské policie oprávněn vstupovat
v živnostenských provozovnách v prodejní nebo provozní době
do všech prostor určených pro zákazníky.
Toto je zjednodušený výpis základních povinností a oprávnění strážníka městské policie.
Ing. Šimonovský
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Skrývačky - plemena psů

...

Rodiče domluvte dětem
Městskému úřadu byla doručena stížnost na děti, které se při
hrách často zdržují na parkovišti u zdravotního střediska na
Sídlišti v Toužimi a svým jednáním způsobují škody na fasádě
budovy MŠ Domeček v Toužimi a ohrožují zaparkovaná auta.
Navíc omezují provoz na tomto parkovišti. Chlapci si nosí
branky na parkoviště a hrají pozemní hokej mezi auty.
Při hrách s tenisovým míčkem v r. 2011 již znečistili fasádu
nově opravené budovy MŠ. Také je poškozena a znečištěna
omítka objektu kotelny vedle MěÚ a budovy detašovaného
pracoviště Úřadu práce.
Rada města doporučuje k využívání hřiště Na Zámecké ul.
nebo víceúčelové hřiště ve sportovním areálu a dále bude
hledat řešení na uspokojení potřeb dětí na Sídlišti v Toužimi.
Využití hřiště v ul. Na Zámecké naráží na spory se staršími
dětmi a také na odpor některých obyvatel v sousedních
domech. Je nutno dodat, že za své děti a případné škody jimi
způsobenými jsou odpovědni jejich rodiče.
Městský úřad Toužim

Dejme se do gala, za chvíli přijdou hosté!
Kdyby ses o všechno tak "nechrtil", mohli jsme se mít lépe.
Tento interiér se mi moc líbí.
Tenor a bas se trhli a orchestr zněl úplně jinak.
Malý Zdenda dal matince i babičce po kytičce.
To je ale opravdu špica, zvolal Honza, když uviděl svůj dárek.
Hodil jsem na záda batoh a říčku přebrodil.
Když Jana vyhrála set, radostně vyskočila metr nad zem :-)
Vilmo, psala jsi už domů rodičům?
Jirka má knír, ač se to jeho ženě nelíbí.
(V jedné větě jsou dokonce ukryta i dvě plemena)

Skrývačky - houby
Tvá pýcha v každém případě není na místě.
Nemusíte se obávat, je to ryze celé zlaté.
Eliška, to je ale čupr holka :-)
Karle, ty máš ale ten bachor ošklivý!
Pane doktore, od toho pádu mě stále zebe dlaň!
Ty hňupe, čárka nad á byla správně.
Smržovka leží na severu Čech.
V Českém Ráji najdeme Kozákov.
Václav, Karel a Pepa šli na houby.
Udělala bych lívance, máte-li na ně chu!

KURZ PRO SENIORY

Senioři komunikují
Již po šesté Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského
kraje nabízí zájemcům bezplatný kurz Senioři komunikují.
Cílem je seznámení seniorů se základní obsluhou PC
a využíváním internetu, s používáním elektronické pošty
a se psaním textu a také naučit seniory používat bankovní
služby. Celkově se jedná o 14ti hodinový kurz, který trvá po
dobu jednoho týdne. Zakončení proběhne předáním certifikátu o úspěšném absolvování kurzu. Tento kurz je zcela zdarma.
Místa, kde bude kurz probíhat:
Abertamy (ZŠ a MŠ Blatenská 425, 17.-21.9.2012), Kyselka
(Základní škola, Radošov 75, 10.-14.9.2012), Lomnice
(Základní škola, Školní 234, 17.-21.9.2012), Chodov
(Základní škola, Školní 697), Kynšperk nad Ohří (Základní
škola, Komenského 540,10.-14.9.2012), Horní Slavkov (1.
Základní škola, Nádražní 683), Velká Hle sebe (Základní
škola, Pohraniční stráže 95), Luby (Základní škola,
Masarykova 165), Klášterec nad Ohří (Základní škola, Školní
519, 3.-7.9.2012).
Kurzy se budou uskutečňovat od září. Aktuální termíny
najdete na www.sluzbypostizenym.cz nebo koncem srpna
na plakátkách vyvěšených v okolí, kde se bude kurz konat.
Přihlásit se můžete u nás v Centru pro zdravotně postižené
v Karlových Varech na adrese:
Sokolovská 54, 360 05 Karlovy Vary, tel/fax 353 234 666,
mob. 602 340 549 e-mail: karlovyvary@sluzbypostizenym.cz

Občanské sdružení Český západ se sídlem
v Dobré Vodě u Toužimi
vypisuje výběrové řízení na pozici

sociální pracovník - klíčový pracovník
pro terénní programy v obcích Toužimska
a Tepelska
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis
a motivační dopis na e-mailovou adresu
jana.kosova@cesky-zapad.cz, nebo poštovní
adresu Český západ o.s., Dobrá Voda 8,
364 01 Toužim, a to do 10. 8. 2012.
Více informací o aktivitách sdružení najdete na
www.cesky-zapad.cz
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SECOND HAND ŠTĚDRÁ POŘÁDÁ
VELKÝ

VÝPRODEJ

Město Toužim

Od 1.srpna začíná další
velkolepá výprodejní akce.
Každá věc - a jsou to kalhoty, svetříky, trika,
mikiny, bundy, ložní prádlo... každý kousek

Chcete se stát strážníkem ?
Výběrové řízení na místo strážníka
Městské policie Toužim

pouze za 20,- Kč.
Pokud máte vážný zájem o místo strážníka, zašlete žádost
o přijetí a připojte Váš profesní životopis, ve kterém je důležité
uvést, že souhlasíte se zařazením Vašich dat do naší databáze zájemců pro účely výběrového řízení. Pokud tak
neučiníte, nebude Vaše žádost do výběrového řízení zařazena.

A že tam ještě těch pěkných kousků je!!!
Těšíme se na Vás, Second Hand ŠTĚDRÁ
Kontakt: Štědrá 3, Štědrá 36451
mobil: 602526574
obchod@second-hand-stedra.cz
www.second-hand-stedra.cz

Příjem uchazeče o místo strážníka probíhá formou výběrového
řízení, které se skládá ze zkoušky ústního a písemného
projevu, fyzických testů, lékařské prohlídky a psychologického
vyšetření.
Po úspěšném absolvování výběrového řízení následuje zhruba
dvouměsíční rekvalifikační kurz ve školícím středisku, který
je ukončen zkouškou na Policejní akademii v Praze před
komisí Ministerstva vnitra pro získání odborné způsobilosti
k výkonu strážníka.

Toužimští čápi už chystají odlet
Čapí rodina, která se jako obvykle i letos zabydlela na komíně
u pivovaru, vyvedla tohle léto tři mlá ata. Už za pár týdnů
opustí naše město a odletí do teplých krajin. Obvykle se ptáci
zvednou v posledním srpnovém týdnu. Na jejich pozorování už
proto nezbývá příliš času.
Jaký denní rytmus mají naši toužimští čápi?
Již v půl páté ráno můžete spatřit čápa, jak letí shánět potravu
pro sebe i svá mlá ata. Druhý rodič sedí na hnízdě a hlídá své
potomky.
Po více než půlhodině se čáp vrací, aby vyvrhl potravu
a nakrmil mlá ata. Pak odlétá druhý čáp. Takto se oba rodiče
celý den střídají. Někdy odlétá i druhý rodič, mlá ata jsou
chvíli vyplašená, klapají zobáky a skřehotají, ale potom se
zklidní. Čáp-hlídač, totiž jen obkrouží nedalekou část města,
stále je poblíž hnízda. Někdy ovšem odlétá i druhý čáp pro
potravu, malá čápata pak rychleji dostanou své krmení.
Čápi si několikát denně čistí peří, vyhřívají se na sluníčku,
zkoušejí svá křídla roztahovat. A dostávají krmení od rodičů.
Pak nastává fáze, kdy se mlá ata učí létání. Někdy se bojí,
ale to je pochopitelné. Když se ale bojí létat, mají rodiče
obavy, zda s nimi mladí čápi odletí do teplých krajin.
Několikrát za den se tyto fáze střídají, jeden z rodičů odlétá
pro potravu, pak se vrací, krmí a poté odletí druhý. Kolem 22
hodiny se začínají chystat ke spánku, předtím si ale zase
čistí peří a protahují křídla.
Pak je již klid, mlá ata spí a na hnízdě jsou vidět jen dospělí
čápi.

Po vyhlášení termínu výběrového řízení budete obesláni
osobní pozvánkou.
Požadavky na uchazeče:
• občan České republiky, starší 21 let,
• maturita
• tělesná a duševní způsobilost,
• zdravotní způsobilost (dobrý zdravotní stav),
• bezúhonnost a spolehlivost (uchazeč nesmí být soudně
trestán ani stíhán).
Nabízíme:
• měsíční příjem dle platového zařazení, příplatek za riziko
a směnnost,
• po zapracování osobní hodnocení,
• podporu odborného růstu formou školení a kurzů.
Místo podání přihlášek:
• poštou na adresu Město Toužim, Sídliště 428, 364 01
Toužim,
• osobně na podatelnu Městského úřadu Toužim, Sídliště
428, Toužim.
Termín podání přihlášek:
do 15.8.2012

(Zpracováno podle seminární práce studentky Barbory
Chladové). V dalším, zářijovém vydání Toužimských novin, vám
přineseme reportáž o tom, jak se letos u nás čápům dařilo.
LeniHud

V případě potřeby dalších informací kontaktujte p. Romana
Straku, místostarostu města Toužim, telefon 608 333 578.
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jejich součást, resp. jako stavebně historicky cenné prvky v rámci
zdejší městské památkové zóny.18

Seriál k 100. výročí moderního
vodovodu v Toužimi

Poznámky:
16
Původní plány z roku 1893, 1910 a 1912 se dochovaly do dnešní doby
v technickém archivu VaK Karlovy Vary, a. s.
17
F. ALBRECHT, viz pozn. 4, s. 97.
18
Jako nemovité kulturní památky jsou chráněny tyto objekty (stav k 31. 1.
2012): městská kašna (pozdně barokní, na nám. J. z Poděbrad), pivovarská
kašna (pozdně renesanční?, jako součást areálu zámku), podzemní cisterna
v čp. 35 (jako součást býv. městské radnice). Památková zóna vyhlášena
vyhl. MK ČR č. 476/92 Sb., ze dne 10. 9. 1992.

Z minulosti zásobování města Toužimi
vodou
pokračování z minulého čísla
Spolehlivost vodovodů nebyla valná, zvláště když se jim nevěnovala
soustavná a potřebná péče. Dřevěné potrubí v zemi rychle tlelo,
často docházelo k jeho poruchám a tím k velkým ztrátám vody.
V nejníže položených místech bylo dřevené potrubí namáháno tlakem
až 0,17 MPa ("zámecký" až 0,25 MPa, který v případě neprůchodnosti potrubí mohl dosáhnout až 0,35 MPa). V suchých obdobích se
voda dostávala jen do níže položených odběrných míst nebo netekla
vůbec. Tyto nedostatky se velmi citelně projevily zejména při dvou
posledních velkých požárech města 16. července 1847 a 28. až 29.
července 1872. Proto se již na konci 19. století začalo uvažovat
o výstavbě nového moderního tlakového vodovodu s domovními
přípojkami a požárními hydranty. První projekt z roku 1893 navázal
na dřívější záměr z počátku 17. století , na využití dvou rybníků pod
Třebouní, respektive tamních tří pramenů. Rozpočet na stavbu činil
35.171 zlatých a 17 krejcarů. Realizace stavby se však kvůli
nedostatku peněz stále odsouvala. Další projektové práce probíhaly
v roce 1910. Problémy s nedostatkem vody měla dočasně vyřešit
nová obecní studna na náměstí. Její stavba započala na jaře roku
1893. Dosáhla hloubky asi 15 m. Ale kvalita její vody byla velmi
špatná, byla nevhodná k pití a vaření, nebo obsahovala značné
množství sanitru, který pocházel z dílen místních koželuhů. Studna
nakonec sloužila a dosud slouží jako požární nádrž.
K výstavbě vodovodu došlo až v roce 1912, podle přepracovaného
projektu Ing. Heinricha Böhmera, kdy byla současně vybudována
i nová kanalizace. Projek a stavbu vodovodu provedla ústecká firma
Erste Nordböhmische Wasserbau-Gesellschaft, Gesellschaft m. b.
H., Aussig (První severočeská vodostavební společnost, s. r. o., Ústí
nad Labem).16 Nový vodovod slavnostně zprovoznil tehdejší starosta
Wendelin Böhm v prosinci roku 1912. Oba staré vodovody tedy
sloužily až do té doby. Nově vybudovaný vodovod měl již kovové
potrubí, byl samotížný. Pro jeho napájení však byl nakonec využit jiný,
zřejmě vydatnější a spolehlivější zdroj s prameništi na jižním úpatí
Třebouňského vrchu, nad Kosmovou, využívaný již od roku 1909
kosmovským vodovodem. Z kosmovského vodojemu byl přepadem
napájen hlavní toužimský vodojemem nad Kosmovou (objem 200 m3,
646 m n. m., je v něm umístěna pamětní deska, viz obr. 7, 8 a 9).
Po dokončení nového vodovodu bylo ve městě zasypáno mnoho
studní, což se záhy ukázalo jako nerozumné, protože při požárech
nový vodovod pro velký odběr vody selhával (kapacita přívodního
řadu činila jen 4 l.s-1) a potom nebyl po ruce jiný zdroj.17 Tento
vodovod slouží dodnes a slouží jako alternativní zdroj pro Toužim,
zásobuje zejména historické jádro města.
Zmíněná nová kanalizace byla podle dochovaných plánů z roku 1911
vybudována zřejmě jen v Plzeňské ulici, od Malého náměstí ke
Střele, sloužila pouze ke svedení odpadní a dešové vody mimo
město, součástí tohoto kanalizačního systému tehdy čistička nebyla, kanalizace byla svedena přímo do Střely. Ve staré části města
zřejmě sloužil starší kanalizační či spíše odvodňovací systém, který
v podstatě tvořily do skalního podloží vysekané rýhy nebo z lomového
kamene vyzděné stoky s profilem kolem 25 x 25 cm, v hloubce 0,5
až 1 m pod povrchem, překryté plochými deskami z lomového
kamene a překryté zásypem. Tuto kanalizaci bylo možno vidět
a zdokumentovat při četných výkopech v 90. letech 20. století.
Moderní kanalizace byla vybudována následně až v průběhu 50.
a 60. let. 20. století, kdy také vznikla dnešní čistírna odpadních vod.
Od r. 1968 je hlavním zdrojem pitné vody pro Toužim skupinový
vodovod Žlutice - Toužim - Podbořany. Ten je napájen z úpravny pitné
vody ve Žluticích, která odebírá vodu z přilehlé Žlutické přehradní
nádrže na Střele.
Dochované podzemní cisterny a kašny jsou v současné době
památkově chráněné jako nemovité kulturní památky nebo jako

obr. 7

obr. 8

obr. 9
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