TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXI. číslo 7/2012* cena 5,- Kč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

LÉTO V TOUŽIMI

Na posledním jednání zastupitelstva se vaši volení zástupci
mimo jiné zabývali dopisem, jež radnici poslal Petr Vlček,
hlavní iniciátor aktuálních protestů proti Sociálnímu centru.
Mimo otázek směřovaných ke starostovi, radním a zastupitelům se také v samotném závěru dopisu objevila noticka,
že jsou Toužimské noviny cenzurované. Zatímco na zbylé podněty musí reagovat sami volení zástupci, na toto nařčení
musím jako šéfredaktorka Toužimských novin reagovat já
osobně. A protože není Petr Vlček jediný, kdo uvažuje tímto
směrem, odpovídám veřejně prostřednictvím tohoto vydání.
Toužimské noviny cenzurované nejsou. Cenzurou se totiž
myslí kontrola a omezování sdělování informací a je zřizována
státem, náboženskou organizací, armádou, firmou, případně
samosprávou, chcete-li. Toužimské noviny z převážné části
vytváří redakční rada, jež je v současné době složená z deseti
lidí a s radnicí jsou pracovně spojení tři. Ostatní lidé jsou
občané Toužimi, kteří noviny píší jako dobrovolníci ve svém
volném čase. Výběr témat a jednotlivých příspěvků podléhá
téměř výhradně mně, tedy šéfredaktorce. Nastavený je tudíž
model, jaký si dovedete představit u běžných tiskovin typu
Mladé fronty DNES.
Osobně se při výběru příspěvků, jež budou v novinách zveřejněny řídím jednoduchými a zcela transparentními pravidly:
Článek nesmí být neaktuální (i v tomto je však často udělena
výjimka ve prospěch například informací ze škol a podobně),
a zároveň nesmí jít o hrubou urážku, pomluvu či nařčení, na
niž nemůže dotyčný reagovat. Řídím se tedy pravidly, která
jsou platná ve všech komerčních i nekomerčních médiích.
Nařčení Petra Vlčka, případně kohokoliv jiného, která se týkají cenzurování Toužimských novin striktně odmítám. Systém,
kterým jsou Toužimské noviny, jako radniční a městem
placený, sdělovací prostředek vedeny, je ve své podstatě
unikátní. Běžně se tento druh periodik vydává pod přísným
patronátem příslušné radnice a opozice či veřejnost musí
tvrdě bojovat o prostor.
Zde je tomu jinak. Toužimské noviny uvítají příspěvky obyvatel
města i opozičních zastupitelů a bez problémů je mohou
zveřejnit. Jedinou podmínkou je ovšem zájem. Není v silách
redakce oslovit před vydáním každého čísla novin každého
obyvatele Toužimi zvláš . Proto bu te sami aktivní a nebojte
se podělit o své dojmy, názory nebo zážitky prostřednictvím
našich novin. Uzávěrka každého čísla je vždy k 20. dni
v měsíci. Své příspěvky můžete posílat na e-mailovou adresu
touzimskenoviny@seznam.cz nebo je případně zanést do
toužimského infocentra, jež sídlí na náměstí.
Pokud by i nadále přetrvával dojem, že jsou noviny cenzurované, ráda každému princip fungování našeho městského
měsíčníku vysvětlím. Stačí si o to říct. Celá naše redakce si
za každým jednotlivým číslem Toužimských novin pevně stojí
a nikdo z nás, představitele města nevyjímaje, nebude bránit
žádnému z vás projevit na stránkách novin vlastní názor.
Kateřina Kolářová, šéfredaktorka Toužimských novin

Farmářské trhy budou v Toužimi
každých 14 dní
Fenomén farmářských trhů konečně dorazil i do Toužimi.
V srpnu už na náměstí své produkty prodávali pěstitelé
a řemeslníci dvakrát. Trhy se budou na stejném místě konat
každých čtrnáct dní, dokud to rekonstrukce náměstí umožní.
O termínech jednotlivých trhů vás budeme informovat také na
facebookových stránkách Toužimských novin, kde také
najdete další fotografie z prvních trhů, jež se tu na začátku
srpna konaly.
-tn-

Dětský tábor u Střely
Keramickou dílnu v Radyni navštívily děti z Česko - Rakouského
dětského tábora, tábořící v údolí u řeky Střely. Děti a jejich vedoucí
se seznámily s výrobou keramiky. Každé z dětí dostalo hroudu
keramické hlíny a úkolem každého bylo vymodelovat z hlíny výrobek
na dané téma - Stolní hry ve starém Řecku. Děti své zadání pojaly
vážně a vyrobily nejen uvedené hry, ale také spoustu dalších věcí,
jako jsou hrnečky, přívěsky, talířky, srdíčka s blahopřáním a další
drobnosti. Práce s keramickou hlínou je bavila. Po vypálení si výrobky
ještě namalovaly. Pro děti bylo připraveno občerstvení - guláš, pravá
česká bramboračka, klobásky, pečivo a čaj. Při odchodu projevily
spokojenost děti i jejich vedoucí.
Kompletní fotogalerii najdete na facebookových stránkách
Toužimských novin
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občany obtěžovali svou stavbou co nejméně a práce stihli
v řádném termínu.

NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD

Zeptala jsem se na názor i okolo přihlížejících občanů
Toužimi, co si oni myslí o novém náměstí:
Pí. Solničková, Mikešová a Bradová mají obavy, že to nebude
nic pěkného, neviděly nikde žádný plán, jak by mělo náměstí
vypadat. Měl by být někde vystaven veřejně (dámy byly
upozorněny na to, že plán náměstí visí v místním Infocentru),
nejsou spokojené s tím, že se mají vykácet krásné lípy…. Na
druhou stranu přiznaly, že v zimě je naše náměstí jedno velké
kluziště a je dobře, že se aspoň něco začíná dělat. Nicméně
nebyly seznámeny s tím, jak to nové náměstí má vypadat,
a to jim vadí.

Regenerace náměstí začala. Trvat
bude dva roky
Vcelku nenápadně začala oficiálně rekonstrukce náměstí
Jiřího z Poděbrad v Toužimi. Druhý srpnový čtvrtek dopoledne
se u kašny sešli zástupci města i stavební firmy, aby
postříbřenými krumpáči zahájili práce, na které město čekalo
nejméně šest let.
"Slavnostním výkopem dnes zahajujeme regeneraci náměstí
Jiřího z Poděbrad. Na tuto akci dlouho čekáme a je načase,
abychom konečně začali. Náměstí již neplní tu funkci, jakou
by mělo. Naše město si zaslouží, abychom měli krásné
náměstí, přitáhli sem turisty a měli se čím chlubit," říká
starosta města Toužimi Alexandr Žák. Jeho přáním je, aby
Toužim byla něčím zajímavá. "Věřím, že se vám bude projekt
líbit a že naplní vaše představy o tom, co si naše město
zaslouží," dodává Žák.
Starosta obce také žádá obyvatele města, aby byli shovívaví
k problémům, které přinesou stavební práce, jako je prach
a bláto, obtížná přístupnost k objektům a podobné, kterým se
žádná stavba nevyhne. Dále řekl: "Věřím, že firmě Metrostav
se podaří v daném čase náměstí postavit a doufám, že zhruba za 2 roky se tu sejdeme a budeme se moci pochlubit
novým a krásným náměstím a hezkou částí města Toužim".

Pí. Chaloupková a Pavlová jsou naopak rády, konečně to tu
bude hezké…říkají shodně: "Jsme rády, že se začalo něco
dělat a projekt se konečně rozjel. Nové náměstí je tu třeba již
dlouhou dobu.".
Jak vidíte, každý člověk má svůj názor a tak nezbývá než
doufat, že nové náměstí bude jednou krásné a splní naše
očekávání.
Lenka Hudečková
Fotogalerii ze zahájení rekonstrukce náměstí najdete na facebookových
stránkách Toužimských novin

Projekt náměstí je dílem firmy Projekt Stav, za který slavnostní akci navštívil Martin Volný, jenž nám vysvětlil, o co zde
půjde: "Toužimské náměstí by mělo projít jednou z nejzásadnějších proměn, v současné době je v historicky zanedbaném
stavu, nevěnovala se mu patřičná péče a údržba," říká Volný.
Projekt, na kterém pracoval, vychází z toho, že celé náměstí
bude pojednáno jako pochozí kamenná plocha. "Vznikne zde
řízené parkování s kapacitou kolem 50 parkovacích stání, což
odpovídá našemu dlouhodobému průzkumu, kolik se tu zdržuje aut během dne. Jsou vyřešeny kompletně chodníky včetně
navazujících komunikací, je provedena rozsáhlá dešová
kanalizace, která by měla zabezpečit to, že veškeré dešové
vody z této velké plochy jsou svedeny do řeky Střela přes
odlučovač ropných látek, abychom se zachovali ekologicky,"
pokračuje Volný. Projektanti musí také pravidelně spolupracovat s památkáři. "Probíhá diskuse, zda nechat část náměstí
jako zatravněnou plochu osázenou stromy, protože by to
náměstí určitě prospělo a vznikla by tu klidová zóna," uvažuje Volný s tím, že je jistě nepříjemné, že vzrostlé lípy budou
muset pravděpodobně ustoupit výsadbě nové zeleně.
Náměstí Jiřího z Poděbrad bude rekonstruovat firma
Metrostav, v jejíchž barvách vzali do ruky krumpáče při
slavnostním výkopu Petr Zábský, Radek Kučera a Petr
Černoch. Zábský ve svém projevu řekl, že je rád, že mohou
v Toužimi stavět náměstí a slibuje, že se budou snažit, aby
Foto: autor Jan Borecký
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TOUŽIMSKÉ NÁMĚSTÍ

INFO z INFOCENTRA

Toužimská radnice své náměstí
spíše necitlivě nakopla

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2012
VÝSTAVA:
první polovina - ŽLUTICKÝ KANCIONÁL
druhá polovina - AFRIKA VE FOTOGRAFII - Andrea Kaucká a
René Bauer s fotografiemi Afriky tak, jak ji viděli prostřednictvím svých fotoaparátů. Na webových stránkách
www.divokaafrika.cz můžete najít nejen přípravy celé cesty,
ale i vyprávění z různých setkání a návštěv zajímavých míst
a kmenů.
Infocentrum

Skromný happening, který proběhl při příležitosti slavnostního
zahájení "regenerace" náměstí, si kladl za cíl upozornit na
nedostatky projektu a v této fázi jeho realizace, na hrozící
nebezpečí devastace části kulturního dědictví města, ke
kterému nesporně patří dochované vrstvy a prvky ploch,
dotčených stavbou. Především jde o historické dlážděné
povrchy náměstí a ulic pocházející z 16. až 19. století, a také
o archeologické stopy po osídlení města z dob předchozích.
Prvotní záměr projektu totiž vycházel z jejich kompletní likvidace. Vzhledem k tomu, že není znám výsledek průzkumu
a jeho vliv na realizaci stavby (stavebně-historický průzkum
měl správně předcházet již fázi záměru nebo projektu, nikoliv
být prováděn až během stavby), navíc v rozpočtu se zřejmě
vůbec nepočítá s náklady na řádnou dokumentaci možných
nálezů - archeologii) jsou obavy stále oprávněné a na místě.
Dalším cílem akce bylo upozornit na chyby a nedostatky celé
tzv. "regenerace" (architektonické a funkční pojetí prostoru,
nízká parkovací kapacita, nekoncepčnost ve vztahu k celému
jádru města, nerespektování památkových hodnot území
a další). Bude-li tato "regenerace" realizována dle stávajícího
projektu a záměru, nepůjde o regeneraci, ale ve svých důsledcích o další degeneraci historického jádra města (by tedy na
kvalitativně vyšší úrovni).
Od samého začátku je "regenerace" náměstí provedena,
s ohledem na dané souvislosti, diletantsky. A není to jen můj
osobní "neodborný" názor, stejně jej hodnotí třeba
i renomovaní odborníci z ASORKD (Asociace pro ochranu
a rozvoj kulturního dědictví ČR), stanovisko je uveřejněno na
webu organizace - http://www.asorkd.cz/k-obnove-namesti-vtouzimi).
Osobně mě celá situace kolem náměstí mrzí o to více, že více
než 20 let mého úsilí a snah o kvalitní rehabilitaci a regeneraci historického jádra města, vycházející nejen z "lokálního
patriotismu", ale i z odborného systematického poznávání
historického a stavebního vývoje Toužimi, bylo hloupým
krátkozrakým rozhodnutím smeteno a zadupáno do země.
Kromě zlepšení stavu povrchu náměstí a ulic celá stavba nic
jiného neřeší, to je podle mě za 40 miliónů opravdu "málo
muziky za hodně peněz". Obnova povrchu bez plánované
"regenerace" by vyšla mnohem levněji. Vyhozené peníze
samozřejmě budou chybět jinde, mimochodem třeba na
zámku, který, i přes vyjádření vedení města, není stále
zabezpečen před další devastací. Město letošní výročí 20. let
existence městské památkové zóny a její regenerace "oslavilo" vskutku stylově, po toužimsku. Jak ostatně trefně komentuje slavnostní kopnutí z 9.8. ASORKD, místní radnice spíše
své náměstí necitlivě nakopla.
Jiří Schierl

so

8. 9. 7.00 hod.
TOUŽIMSKEJ PUCHEJŘ

33. ročník turistického pochodu pro děti i dospělé.
Vstupné 20,- a 10,- Kč (dospělí a děti). KČT Toužim
Fotbalové hřiště Toužim
POUTNÍ VÍKEND V TOUŽIMI
so 8. 9. 13.00 hod. ZOPHOVA TOUŽIM
Veřejný seminář pro zájemce o historii našeho města i vojenství spojený s přednáškou a promítáním známého regionalisty
J. Brtka.
Infocentrum

so 8.9.

19.00 hod. KONCERT PETRA LINHARTA

kostel Narození P. Marie v Toužimi
Poutní mše svatá
kostel Narození P. Marie v Toužimi
čt 13. 9. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Stojánek na fotku z fima. Vstupné 20,- Kč.
Infocentrum
so 15. 9. 9.00 - 16.00 hod. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Zpřístupnění vybraných památek města. Historické podzemí a
kostel.
Infocentrum
so 15. 9. 16.00 hod. 20 LET PAMÁTKOVÉ ZÓNY
10. září tomu bude již 20 let, kdy Ministerstvo kultury ČR
prohlásilo historické jádro Toužimi za městskou památkovou
zónu. Prezentace v rámci Dnů evropského dědictví věnována
problematice regenerace a ochraně kulturního dědictví
města.
Infocentrum
ne

9.9.

11.00 hod.

ne 23. 9. 13.00 hod

VÝLET ZA HUMNA
LOKET NAD OHŘÍ

Pokračování oblíbených výletů do blízkého okolí
i vzdálenějších končin vlasti. Tentokrát navštívíme město
Loket. Čeká nás prohlídka hradu, výstava vazby knih, návštěva Černé věže a velo-muzea. Předpokládaná cena: 30,- Kč
autobus + 120, Kč vstupy.
Náměstí Jiřího z Poděbrad

út 25. 9. 17.00 hod
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY
Již tradiční setkání seniorů při hudbě. K tanci i poslechu hraje
oblíbené duo Anna Volínová a Václav Žákovec.
Sokolovna Toužim
čt 27. 9. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Sklenička zdobená konturami. Vstupné 20,- Kč. Infocentrum
čt 27. 9. 17.00 hod. DÁMSKÝ KLUB
Pletení z pedigu.
Infocentrum
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Z informačního stánku o Sociálním centru:
Na co jste se nejčastěji ptali?
Během srpna jste každý čtvrtek mohli v ulicích Toužimi navštěvovat informační stánek a u něj se doptávat na všechny informace,
které vás zajímaly ohledně plánovaného zřízení Sociálního centra
v Toužimi. Řada z vás této příležitosti využila a u stánku jsme
pokaždé diskutovali s mnoha lidmi. Zde jsou nejčastější otázky,
které obyvatelé Toužimi k výstavbě centra měli, a naše odpovědi
na ně.

SOCIÁLNÍ CENTRUM

ZÚČASTNIT
SE REFERENDA ČI NE?

Proč se pro centrum nedá využít objekt pivovaru či zámku?
Město má s těmito objekty jiné záměry. Pro potřeby centra jsou tyto
prostory nevyhovující, jsou příliš rozsáhlé. Bylo by také potřeba mnohem více peněz na jejich rekonstrukci a ty by tato dotace nemohla
pokrýt, zbytek by město muselo platit z vlastních prostředků nebo
z jiných zdrojů. To se v případě místa, které bylo vybráno, nestane.
Rekonstrukce objektu by byla celá placená z prostředků dotace.
Proč zřízení centra stojí tolik peněz?
Náklady na zřízení centra byly vypočítány od projektanta a jsou
přiměřené. Svědčí o tom také to, že projekt prošel výběrovým
řízením, které je u evropských fondů velmi přísné a které se snaží
předražování projektů a neodůvodněným nákladům včas zabránit.
Město díky projektu získá prostředky na opravu budovy, které
nemusí dávat z vlastních zdrojů a získá tak zcela novou budovu ve
středu města. Ta zároveň bude nabízet řadu důležitých programů
a aktivit, kterých se budou, a to je třeba opět připomenout, moci
účastnit všichni obyvatelé Toužimi.
Kolik mě bude stát, když budu chtít přihlásit sebe nebo své dítě na
některý z programů nebo kroužků centra?
Provoz centra by byl hrazen z další dotace. Veškeré aktivity, které
tedy budou v centru poskytovány, budou bezplatné.
Kdo bude zajišovat program centra?
Program centra bude zajiš ovat ten, koho město vybere ve
výběrovém řízení. Podmínkou bude, aby šlo o odborného poskytovatele uvedených sociálních služeb, který má jejich provozování
registrované na ministerstvu práce. Součástí výběrového řízení bude
také podrobné popsání toho, jakou zkušenost zájemce s uvedenými
službami má a jak by je zajiš oval. Mělo by tedy jít o profesionální
službu, na kterou budou dost vysoké nároky.
Kdo zaručí, že v okolí centra nebude nepřiměřený hluk?
Organizace, která by zajiš ovala sociální služby v centru, nastaví
pevný režim fungování centra, stejně jako je tomu v ostatních
městech, kde taková centra fungují. Fungování centra a dodržování
nastavených pravidel budou moci pravidelně kontrolovat zástupci
města. Aktivity, které se budou v centru odehrávat, budou typově
podobné jako ty, které se odehrávají v toužimských školách a jejich
odpoledních kroužcích. Centrum tedy bude podobně "hlučné" jako
škola, která snad zatím nikomu v Toužimi nevadí. Budova navíc
projde při rekonstrukci protihlukovou úpravou.
Jak pomůže bezpečnosti, když centrum zavře a jeho návštěvníci zůstanou ve městě a budou obtěžovat kolemjdoucí?
Nedá se čekat, že by se ve velkém sjížděly stovky zájemců
o návštěvu centra. Centrum by nabízelo program především pro ty
mladé i dospělé, kteří už v Toužimi jsou. Navštěvovat jej tedy budou
místní. Centrum jim nabídne možnost smysluplného trávení volného
času, aby se během něj netoulali po ulicích, a také vedení odborných
pracovníků, kteří je budou vést k tomu, aby se chovali slušně i po
opuštění centra. Bezpečnost v ulicích zajistí městská policie
ve spolupráci s policií státní. Bezpečnost ve městě by se naopak
měla zvýšit, to vyplývá ze zkušeností s jinými podobnými centry. Děti
a mládež, které jsou v centru, budou naopak svůj čas trávit smysluplně, pracovnici centra na ně budou při programu působit pozitivně.
Mladí lidé najdou alternativu k nesmyslnému poflakování
na veřejnosti. Nejlepší prevencí je podnítit zájem mladých lidí
o smysluplné činnosti.

Vážení spoluobčané, dne 7. 9. se uskuteční vámi
očekávané referendum, ve kterém by se mělo
rozhodnout, zda Sociální centrum bude či nebude.
Záměrně jsem napsal "mělo by se rozhodnout",
nebo záleží na účasti dostatečného počtu účastníků referenda, aby bylo referendum přijato jako
rozhodující věc pro určení dalšího osudu
Sociálního centra.
Chtěl bych právě proto na vás všechny apelovat,
abyste přišli všichni! Je úplně jedno jaký názor
k této problematice zastáváte. Je úplně jedno zda
odpovíte na otázku Sociálního centra ano či ne.
Přij te si rozhodnout sami a demokraticky!
Za účast patří všem naše díky!
Roman STRAKA
místostarosta

Referendum
- výtah důležitých informací
§8
Konání místního referenda
(1) Místní referendum se koná, jestliže
a) se na tom usnese zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo
statutárního města, nebo
b) přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda
(dále jen "návrh přípravného výboru") a zastupitelstvo obce
nebo zastupitelstvo statutárního města rozhodne o jeho vyhlášení.
(2) Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem alespoň v obci nebo v její části, jde-li
o místní referendum podle § 1 písm. c), anebo ve statutárním
městě
do 3 000 obyvatel . . . . . . . . . . 30 % oprávněných osob,
do 20 000 obyvatel . . . . . . . . . . 20 % oprávněných osob,
do 200 000 obyvatel . . . . . . . . . . 10 % oprávněných osob,
nad 200 000 obyvatel . . . . . . . . . . 6 % oprávněných osob.
(3) Otázka navržená pro místní referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem
"ano" nebo slovem "ne".
Kompletní přehled nejdůležitějších informací o tom, jak referendum probíhá najdete na facebookových stránkách
Toužimských novin.

Bc. Alena Otajovičová, DiS. - lokální konzultantka pro Toužim,
Agentura pro sociální začleňování
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Poděkování
Děkuji touto cestou vedení Městského zastupitelstva, Sboru pro
občanské záležitosti, LSD Jednota a všem přátelům za přání k mým
narozeninám.
Jaroslav Řehák

Z PŘÍRODY

Základní umělecká škola slavila výročí
v zakouřeném sále. Příště už může být
prostředí důstojnější

Hnízdění čápů v Toužimi v roce 2012
První čáp (samec) na hnízdo na komíně bývalého pivovaru
přiletěl 4. dubna tohoto roku. V prvních dnech na hnízdě odpočíval po dlouhé cestě z Afriky a odlétal a hledal potravu v okolí rybníků, luk a polí, zatím jen pro sebe. V dalších dnech odstraňoval
z hnízda a zobákem shazoval vše, co se na hnízdě nastřádalo
v zimních měsících. Zřejmě šlo o nečistoty po ptácích, strakách,
které na hnízdě pobývaly. Pak následovala úprava hnízda, kam
samec přilétal s různými klacíky, suchou trávou a podobně.
Čápova družka se vrátila ze zimoviště již 9. dubna. Byla přivítána samcem klepáním zobáky a máváním křídel. Následovalo
pojímání, a to následně i v dalších dnech. Po nůšce vajec zasedla samice na hnízdo a tam vejce pečlivě zahřívala, také je
zobákem otáčela. Po úspěšném sezení na vejcích se po 31.
dnech vyklubala mlá ata. Z počátku jsme nevěděli, kolik mlá at
se narodilo, samice je zahřívala hluboko v hnízdě, hlavně v době
chladného počasí. Pro oba čápy nastal čas častého létání
a hledání potravy, a to od časného rána až po soumrak. Pro
potravu létají oba starší čápi, střídají se a jeden z nich bu stojí
nebo sedí na hnízdě a zahřívá mlá ata a vlastně hlídá, aby malá
čápata nebyla jinými čápy či predátory napadena.
Druhý čáp loví potravu. Jejich péčí a díky dostatku potravy mlá ata úspěšně rostla a po krátké době se již ukazovala na hnízdě.
Nejprve jen hlavičky a jak střídavě postávali, mohli jsme potvrdit,
kolik mladých čápů se narodilo. Celkem 3 jako loňského roku.
Očekávali jsme, že mlá ata budou okroužkována, nestalo se
tak. Je všeobecně známo, že ne všechna hnízda a jejich čápata
jsou v ČR okroužkována. Později již mlá ata obrostla peřím,
zobák je černý a nohy mají oranžové. Nastal čas procvičování
křídel a máváním nad hnízdem až 1m, aby tak posílili svaly
a jejich ústrojí pohybu létání. Pro málo místa na hnízdě vždy
2 sedí, aby jeden mohl úspěšně cvičit. Po čase se odhodlal
vyletět z hnízda jeden mladý čáp, který úspěšně přistával na okolních budovách a vracel se na hnízdiště. V dalších dnech se
odhodlali vyletět i další dvě mlá ata. Nyní již odlétávají spolu
s "rodiči" dále od hnízda k rybníkům, loukám a učí se lovit potravu.
Celou čapí rodinu čeká v tomto měsíci (srpen) odlet na zimoviště
v Africe. Nejdříve se shromaž ují ve výhodných podmínkách
v různých lokalitách ještě v naší zemi v počtu několika desítek
čápů. Lovením vhodné potravy se posilují na dalekou cestu
a jednoho dne se ve větším hejnu zvednou k odletu
k zimovišti ve střední a převážně jižní Africe. Cestou je čeká dost
úskalí, vlivem špatného počasí, únavou, napadením různými
predátory
a v neposlední řadě nevhodným chováním
domorodých občanů, kteří je chytají a střílejí pro jejich maso
a někdy i vášnivou zábavu. Není v silách ornitologů takovému
stavu zabránit a to hlavně v méně civilizovaných zemích.
Můžeme jen doufat, že jejich odlet z naší lokality bude bez
větších problémů úspěšný k příletu do zimoviště v Africe a po
dlouhé zimě se opět na jaře příštího roku vrátí na hnízdiště
v našem městě. K tomu ji přejeme úspěšný let a co nejméně
problémů při jejich cestách na zimoviště a zpět k nám.
Jaroslav Řehák, člen ornitologické společnosti ČR

Toužimská základní umělecká škola oslavila letos na sklonku školního roku 60 let své existence. Slavnostního koncertu se zúčastnili
také její bývalý ředitelé a učitelé, kteří zde v průběhu let působili.
"Opět jsme si vyžádali přídavek. Jako vždy byl koncert naprosto úžasný," pochválila účinkující čtenářka paní Procházková.
Na důstojnosti oslav jubilea ale ubíralo prostředí, v němž se koncert
konal. Navzdory tomu, že své výkony předváděly děti, byl sál
Sokolovny zakouřený. Nebylo to však tím, že by přímo uvnitř někdo
lidově řečeno "kouřil dětem pod nos". Dým z cigaret doputoval do
sálu z vedlejší hospody.
"Děti ani návštěvníci koncertu nemají být v zakouřeném prostředí,
s tím naprosto souhlasím. Problém není v Základní umělecké škole,
ale v tom, že se chodí přes restauraci a přes otevřené dveře kouř
z restaurace proniká do sálu," říká ředitel školy Jiří Ullmann.
Částečně by se problém na příště vyřešit dal snadno. Využitím
bočního vchodu."Pokud má pořadatel akce v Sokolovně zájem
vstupovat do sálu bočním vchodem, je to samozřejmě možné. Pro
lepší soukromí je možné sál také zevnitř uzavřít a stane se tak přímo
z restaurace nepřístupným," říká místostarosta Toužimi Roman
Straka.
Na druhou stranu však není otevření bočního vchodu úplným
řešením. Toalety jsou totiž jen v přilehlé restauraci. Návštěvníci koncertu by tak museli celou budovu obcházet. Zástupci radnice mají
ale za to, že se celá situace dá řešit i dohodou. "Současný nájemník restaurace v Sokolovně ke konci září končí a budeme hledat
nového nájemce. Pokud by si například umělecká škola při příštím
koncertu přála, aby se ani v restauraci nekouřilo, má samozřejmě
možnost se na tom s nájemcem restaurace domluvit. Radnice v tom
může případně pomoci, třeba přímluvou. Iniciativa ale musí přijít od
pořadatele akce," upozorňuje Straka.
Lenka Hudečková

V Toužimi koupíte lístky na kulturní
akce v okolí i v metropoli
V rámci akcí Ostrovského kulturního léta, na které se prodávají vstupenky i v toužimském infocentru, jsem na konci července navštívila
koncert Tomáše Kluse spolu s kapelou Děti slunovratu ((Jiří
Kučerovský - zpěv, kytara, Petr Škoda - cajón) v Ostrově nad Ohří.
Přijeli jsme hodinu před počátkem akce, ale areál Zámeckého parku
byl již hojně zaplněn fanoušky. Venku bylo vedro k padnutí, ovšem
v parku bylo mnoho stánků s občerstvením. Přes 3 tisíce diváků se
těšily na vystoupení Tomáše Kluse.
V Infocentru na náměstí Jiřího z Poděbrad (bývalá radnice) si můžete
zakoupit vstupenky na další koncerty Ostrovského kulturního léta
(například 21. Září 2012 vystoupí v současné době oblíbená kapela
Mandrage). Koncerty se konají v Zámeckém parku. Zrovna tak se
celoročně v Infocentru Toužim prodávají i vstupenky na akce
v přírodním divadle v Lokti, do Karlovarského divadla a další.
Rozhodnete se jet například do Prahy na muzikál? Zajděte do
květinářství k Ivonně Bradové (na Malém náměstí 147 zde
v Toužimi). "U nás si můžete zakoupit vstupenky na různé kulturní
i sportovní akce, do divadel, kin a další prodávané přes společnost
TICKETPORTAL, hojně využívané například hokejovými fanoušky,"
radí Bradová.
Lenka Hudečková
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
A CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY
O AFRICE

Z KULTURY

ZÁJEZD DO PRAHY
Po vydařeném zájezdu na divadelní představení v květnu,
se pomalu chystá další podobný výlet. Tip na zajímavou hru
přišel z řad zájemců, tedy právě od vás. Jedná se o činohru
MIKVE. Na pozadí tradičního židovského rituálu otevírá tato
současná hra téma postavení žen ve společnosti, vztahu
ortodoxní komunity k běžnému životu, především ale nabízí
vynikající herecké příležitosti prostřednictvím psychologicky
bohatých postav a jejich dramatických osudů. Samo herecké,
tentokrát ryze dámské obsazení, nastiňuje očekávání opravdového zážitku: Iva Janžurová, Vanda Hybnerová, Jana
Boušková, Eva Salzmannová či Antonie Talacková, Ta jana
Medvecká … Mohou ženy mluvit, když muži vládnou?
Zájezd je naplánován na 1. listopadu a opět je předběžně
domluvena prohlídka historické budovy Národního divadla.
Cena zájezdu zůstala díky finanční podpoře města Toužim
příznivá - 500 korun za osobu. Již nyní si můžete rezervovat
místa osobně v Infocentru Toužim na náměstí Jiřího
z Poděbrad 35, zatelefonovat si v provozní době, která je
v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli pak
od 9 do 12 hodin na číslo 353 226 431. Nebo pošlete e-mail
na adresu: infotouzim@seznam.cz se žádostí o rezervaci a my
Vám rádi odpovíme.
Infocentrum Toužim

INFOCENTRUM TOUŽIM
ZÁŘÍ 2012
AFRIKA
Kontinent plný baravných domorodců, divoké zvěře,
neproniknutelné buše,
žhavého písku, nejdelších řek, deštných pralesů, vysokých
hor
a okouzlující přírody - to je AFRIKA!
Jak vidíme tvář Afriky prostřednictvím fotoaparátů
se můžete podívat na našich webových stránkách
http://www.divokaafrika.cz/
kde najdete i přípravy na celé cesty, vyprávění a setkání,
návštěvy zajímavých míst a kmenů.
Andrea Kaucká a René Bauer
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19. května VYBÍJENÁ a MALÁ KOPANÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

Žákyně naší školy se zúčastnily krajského kola ve vybíjené
v Karlových Varech a naši žáci bojovali na krajské úrovni
ve fotbalu v Chodově.
Obě družstva velmi pěkně reprezentovala školu nejen svými
sportovními výkony, ale také svojí disciplínou a týmovým
chováním. Dívky obsadily nádherné 2. místo a chlapci
si zaslouženě odváželi pohár vítězství.

7. května PROJEKTOVÝ DEN
Žáci 2. stupně ZŠP se vydali na poznávací cestu ke zřícenině
hradu Hartenštejn u Bochova. Během cesty průběžně plnili ve
dvojicích úkoly z přírodopisu, dějepisu a výtvarné výchovy.
Z hradní věže jsme pozorovali okolní krajinu od Toužimi až po
Krušné hory.

" Za prameny Tepelska"

15. května ATLETICKÝ ČTYŘBOJ

Na začátku června
uspořádala
paní
Prchalová z INFOCENTRA pro všechny žáky
naší školy výlet k pramenu řeky Střely do
Prachomet. Dále jsme
navštívili a ochutnali
prameny v Křepkovicích
a Otročíně. Zde na nás
čekalo milé překvapení
v podobě občerstvení na ohni. Obdivujeme všechny, kteří se
snaží obnovit neudržované a mnohdy dávno zapomenuté
prameny Tepelska. Paní Prchalové patří velký dík!

Okresní kolo atletického čtyřboje pro žáky
základních škol praktických se uskutečnilo
v Sokolově. Naši školu
reprezentovali Tomáš
Jelínek, Bertin Peha
a Kristýna Kolenová.
Závodníci změřili síly
v běhu na 60 m,
v hodu kriketovým
míčkem, ve skoku do dálky a ve vytrvalostním běhu na 1500
m chlapci a na 800 m dívky. Konkurence byla silná a v bezvadně zorganizovaném klání se naši sportovci rozhodně
ne-ztratili. B. Peha vybojoval svými výkony nádherné 2. místo
a K. Kolenová 3.místo. Oba postoupili do krajského kola,
které se konalo 29.května. Přestože do bojů o postup do
národního kola dali vše a jejich výkony byly kvalitní, nestačilo
to v závěrečném bodovém hodnocení na medailová místa.
4. místo pro B. Pehu a 5. místo pro K. Kolenovou považujeme za velký úspěch a oběma jim blahopřejeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy.

ŠKOLNÍ VÝLET
Školní
rok
jsme
zakončili společným
výletem na Kladskou,
kde jsme prozkoumávali tajemné rašeliniště
Tajga. Průvodkyní nám
byla Kateřina Dvořáková z ČSOP Slavkovský les.
Po úvodním seznámení
jsme se vrhli do plnění úkolů. Nejprve jsme chytali hmyz, poté
jsme určovali obratlovce a také jsme si ověřili, kolik vody
pojme mech rašeliník. Všem se badatelská výprava moc líbila. Touto cestou bychom chtěli poděkovat KÚ Karlovarského
kraje, který uhradil náklady na dopravu.

16. května PRAKTICKÁ DÍVKA
Martina Bronecová z 9.
ročníku a Kristýna
Kolenová z 8. ročníku
se zúčastnily okresní
soutěže Praktická dívka
v Karlových Varech.

Rozloučení se školou
Soutěžilo se ve čtyřech
kolech:

Letošní
devá áci
uspořádali již tradičně
slavnostní
oběd
k rozloučení se školou.
Dobře vybrané menu
chutnalo i pozvaným
hostům. Společně se
podíleli na přípravě
tabla, které je vystaveno v budově školy.

- dekorace textilu tupováním barvy přes šablonu
- pečení štrůdlu a vyřezávání ozdoby z jablka
- návrh dekoru na lázeňský pohárek
- test znalostí z oblasti stolování, hygieny, stravování
a slušného chování
Hodnotila se přesnost, fantazie, nápaditost, čistota práce
a čas dokončení.
Ze šesti družstev vybojovaly dívky naší školy 3. místo.
Martina Bronecová získala cenu fair play.
8

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXI. číslo 7/2012

OLYMPIÁDA v Bezvěrově

Třída ZŠS - učitelky zorganizovaly pro své
postižené děti několik poznávacích výletů:

Na
každoroční
sportovní zápolení
v Bezvěrově poctivě
trénujeme. Děti poměřují své síly
v těchto sportovních
disciplínách: hod do
dálky, skok daleký
z místa a běh na 20
m. Trénink se vyplatil, přivezli jsme zpět do Toužimi diplomy
a ceny.

23. května - třídní výlet do
Karlových Varů
Cílem byla procházka
lázeňským městem pozorování lázeňského
života a dopravních
prostředků, návštěva
rozhledny
Diana,
návštěva Mc-Donald's stolování na veřejnosti.
Výlet se vydařil, dětem
se nejvíce líbila jízda
lanovkou na Dianu. Výhled do kraje byl nádherný. Závěrečné
hranolky jen podtrhly výletní atmosféru!

POHÁDKOVÝ LES
Květen se s námi
rozloučil POHÁDKOVÝM
LESEM, který organizovalo místní infocentrum
společně s učiteli
a žáky ZŠ Toužim. Děti
se zájmem plnily úkoly
různých dovednostních
soutěží a radovaly se
ze sladké odměny.

Na indiánské stezce
30. května - třídní výlet do Bezvěrova v rámci třídního projektu "Na indiánské stezce". Smyslem bylo upevnění vztahu
k přírodě, dodržování bezpečnosti a reagování na pokyny
učitele. Téma indiánů bylo velmi přitažlivé. Děti v lese i na
zahradě plnily úkoly, za které získávaly body (obrázky) do své
"indiánské knížky". Při závěrečném hodnocení byl každý za
své nasbírané body jmenován indiánem a obdržel indiánský
amulet s pírkem a sladkou odměnou. Byl to den plný zážitků
a prožitků.

CESTY ZA POZNÁNÍM
Měsíc červen byl plný
výletů a výprav za
poznáním. Předškoláci
společně s žáky ZŠP
poznávali
prameny
Tepelska.
Navštívili
jsme HZS Toužim
a firmu John Deer.
Autobusem jsme se
vypravili na zámek
Bečov, kde jsme měli
přichystaný i doprovodný program s divadlem.
Nakonec jsme se
vydali do školícího
a výukového centra
odpadového hospodářství Černošín.

Svět pohádek
27. června - třídní výlet do Plzně - v rámci třídního projektu
"Svět pohádek". Navštívili jsme Muzeum loutek, seznámili se
s prostředím a ověřili si dovednost sociálního chování.
Dětem se v prostředí loutek velmi líbilo. Pozorovaly, komentovaly a se zájmem sledovaly malé loutkoherecké ukázky.
Na závěr jsme poseděli a s chutí ochutnali čokoládový koktejl
v místní Skupově kavárničce. Všechny nás zaujalo opravdu
milé a tvůrčí prostředí muzea.
Výlet byl velmi příjemnou tečkou za naším celoročním
putováním pohádkami.

V MŠ DOMEČEK jsme také nezaháleli !

DEN MATEK
Druhá květnová neděle
patří všem maminkám.
I my jsme na ně opět
mysleli a předvedli jim
krátké pásmo písniček,
básniček a tanečků.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Závěr školního roku patří tradičně předškolákům. Loučení
probíhá velmi slavnostně a nechybí ani stoly plné dobrot
a přípitek "dětským šampáňem". Přejeme budoucím
prvňáčkům hodně úspěchů!
Více informací a fotogalerie na www.domecekskolicka.wbs.cz
9
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Zophova Toužim

Toužimsky kamion plný zábavy

Akce k 200. výročí úmrtí Johanna Zopha. 26. května uplynulo 200
let od úmrtí zapomenutého významného toužimského rodáka,
Johanna barona von Zoph, c. k. podmaršála a generálního inspektora c. k. infanterie. Tuto osobnost jsme si připomněli v květnu,
položením věnců u jeho hrobky v Kadani. Další akce věnovaná této
osobnosti se uskuteční v sobotu 8. září, kdy proběhne od 13 hodin
v toužimském infocentru veřejný seminář spojený s přednáškou
a promítáním známého regionalisty J. Brtka. Seminář snad doplní
i malé překvapení. Srdečně zveme všechny zájemce o historii našeho města i vojenství.
-it-

Poslední srpnovou sobotu se uskutečnil v areálu koupaliště
v Toužimi nultý ročník rodinné akce, tedy akce programově zaměřené
na všechny věkové kategorie TOUŽIMSKÝ KAMION PLNÝ ZÁBAVY.
Pořadateli a také těmi, kteří stáli u zrodu této akce na konci prázdnin, byla Toužimská hudební sešlost, především country kapela KDO
PŘÍJDE, Infocentrum Toužim a Pivnice U Báby pana Pavla Greguše,
pro kterou to byla v pořadí již třetí kulturní akce v letošním roce na
Toužimsku a Žluticku, kde zajiš ovala občerstvení.
Toužimský kamion byl bezpochyby největší a také nejrozsáhlejší kulturně-společenskou akcí pořádanou v tomto roce v Toužimi.
Partnerem této zdařilé odpoledení zábavy bylo město Toužim. Tato
významná kulturní akce by nemohla být realizována bez obětavosti
pořadatelů a přispění sponzorů, kterým touto cestou děkujeme.
Sponzory byli: firma HOPI, SPIRIT - velkoobchod s nápoji, STAVEBNINY Monika - AUTODOPRAVA František Greguš, Lesní, zemědělská
a zahrádkářská technika Jan Krejča, KDO PŘÍJDE, Pivnice U Báby,
Štamgasti Pivnice U Báby, Pivovar Lobkowicz, Pivo Ježek, Bizon bar
Toužim, Zepter, Stanislav Hubáček - Zemní práce Toužim, Zemní
práce - Čestmír Starý, Lesy ČR, Zdeněk Pánek - výkup železného
šrotu, LAEB Autodoprava - Ladislav Eberhalt, Roman Straka, Karel
Velhartický - TRUHLÁŘSTVÍ, Cesta z města o.s. a Infocentrum
Toužim. Časné sobotní odpoledne patřilo především dětem, pro
které byl připraven bohatý program, jemuž předcházelo vystoupení
mažoretek a pokračovalo jízdou na konících, skákacím hradem,
trampolínou, hasicí pěnou, divadelním představením Divadla dětí z
Karlových Varů, které zahrálo pro děti pohádku. Nechyběly ani
soutěže, děti viděly výcvik psů a ukázku RC modelů.
Pro všechny návštěvníky kulturního odpoledne byl připraven KAMION
plný folku, bluegrassu a country muziky. Na podiu postupně vystoupily kapely: KV EXPRESS Karlovy Vary (country), MON-I-VAN (folk)
BlueGate Plzeň (bluegrass), KDO PŘÍJDE (country), POPÍCI (country)
Bochováci (country)
Pro všechny milovníky těchto žánrů byla sobotní zábava skvělým
hudebním zážitkem a jistě pro všechny zúčastněné příjemně
prožitým sobotním odpolednem plném pohody.
Jaroslav Hráský

Pokračuje obnova zámeckého pivovaru
V tomto roce byla zahájena další etapa obnovy
památkového
objektu
býv. zámeckého pivovaru.
Město
s
podporou
dotačních
prostředků
prostřednictvím známé
firmy Bolid, s. r. o.,
provede obnovu fasády
pivovarského
hvozdu
s komínem.
-js-

Davidova noc
V sobotu 18. srpna
proběhla na Toužimsku
Davidova noc 2012,
akce, která si klade za cíl
připomínat
zdejšího
slavného rodáka Aloise
Martina Davida, významného všestranného vědce
a především astronoma
z přelomu 18. a 19. století, a také propagovat
astronomii. Akci spolupořádají místní občanská sdružení Pod střechou a Cesta z města za účasti Historické sekce a Západočeské
pobočky České astronomické společnosti, v Nežichově u Toužimi,
pod Branišovským vrchem, na kterém kdysi stávala Davidova astronomická observatoř. Akce začala odpolední vycházkou po nedávno
otevřené Davidově naučné stezce z kláštera premonstrátů v Teplé,
kde David působil jako jeden z řeholníků.
Účastníci během svého putování uctili Davidovu památku položením
květin a zapálením svíček na Davidově hrobě na klášterním hřbitově
a u pamětní desky v rodných Dřevohryzech. Večer pak na nežichovské biofarmě Belina proběhly za účasti necelé dvacítky zájemců
přednášky a noční pozorování oblohy astronomickými dalekohledy.
Nežichov patří mezi místa s poměrně nízkým světelným znečištěním,
takže pozorování noční oblohy je zde skutečně zážitkem. Následující
den bylo možné pozorovat Slunce a jeho skvrny. Již nyní Vás můžeme
pozvat na další ročník, který proběhne 17. srpna 2013.
Jiří Schierl
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Pranostiky našich předků - Září

Když pavouk plete sítě .....

Do konce astronomického léta nám zbývají ještě tři týdny
a můžeme se ještě těšit na nadcházející babí léto. Babí léto
připadá na druhou polovinu září, ale v některém roce může přijít i počátkem tohoto měsíce. Pranostiky našich dědů
a babiček nás poučí nejen o počasí, ale také o vlaštovičkách
a jejich podzimním loučení s námi.

Jak víme ze zkušeností našich předků, lze sledováním
chování představitelů zvířecí říše, slunce, měsíce, mračen
a dalších přírodních úkazů zjistit, jaké počasí můžeme očekávati.
Krásné počasí lze očekávati, když:
w Pavouci rozprostírají své pavučiny nebo sedí uprostřed a číhají.
w Vrány létají osamoceně a nekrákají.
w Rackové usedají na hladinu.
w Žáby vylézají z vody.
w Mravenci vynášejí své kukly z mraveniště.
w Ryby plavou při hladině.
w Padá večerní a ranní rosa.
w Slunce předchozího dne zapadá do temně žlutého pozadí.
w Slunce ráno vychází z tmavě žlutého pozadí.
w Mraky plují od východu, jihovýchodu a severovýchodu.

w Co srpen nedovařil, září nedosmaží.
w Svatý Jiljí ( 1.9. ) své počasí pevně drží.
w Je-li Jiljí jasný den, krásný podzim zvěstujem.
w Jaké počasí Jiljí ukazuje, takové po celý měsíc dodržuje.
w Jaké počasí o svatém Jiljím, takové bývá celý podzim.
w Pro ornici i osení výhoda, když na Jiljího slunná pohoda.
w Na svatého Štěpána krále ( 2.9. ) je už léta namále.
w Jaké počasí o Panny Marie Narození ( 8.9. ), takové potrvá
čtyři neděle.
w Panny Marie Narození, vlaštoviček rozloučení.
w Na Panny Marie Narození, vlaštoviček shromáždění.
w Divoké husy na odletu - konec babímu létu.
w Když čačetek neviděti, připrav se na tuhou zimu.
w Neprší-li o Panny Marie Narození, bude suchý podzim.
w Neprší-li o Mikuláši ( 10.9. ), bude suchý podzim.
w Po svatém kříži (14.9.) podzim se blíží.
w Od Panny Marie Sedmibolestné (15.9.) teplota rychleji
poklesne.
w Pohoda na svatého Matouše ( 21.9.) po čtyři týdny se neruší.
w Na svatého Matouše, každé jablko okouše.
w Na svatého Cypriána ( 26.9.) chladno bývá často z rána.
w Kolem svatého Václava ( 28.9. ) daří se nejlépe podzimní
setbě.
w Svatý Václav v slunci září, sklizeň řepy se vydaří.
w Na svatého Václava každá plaňka dozrává.
Jaroslav Hráský

Bouřka se blíží, když:
w Včely se hromadně vracejí do úlů.
w Pavouci jsou v koutku sítě nebo se schovávají v úkrytu.
w Dobytek lapá po dechu a hlasitě funí.
w Drobné ptactvo křičí na stromech a probírá si peří.
w Husy nepokojně kejhají.
w K večeru přecházejí řasnatá mračna do kupovitých mračen.
w Lidé citlivý na pokles tlaku poci ují únavu a jsou ospalí.
Blíží se déš , když:
w Vlaštovky létají nízko nad zemí.
w Z půdy vylézají žížaly, nechtějí se utopit.
w Včely nelétají daleko od úlu.
w Rackové loví na mělčinách.
w Vrány se slétávají k vodě.
w Žáby zůstávají schované ve vodě.
w Motýli mizí z luk, před deštěm se v předstihu schovávají.
w Silně zapáchají kanály.
w Chybí ranní rosa.
w Kolem měsíce je v noci patrný mlhavý prozářený kruh.
w Slunce a jeho okolí je při východu výrazně červené.
w Mraky jsou kupovité a baňaté.
w Mraky plují od západu, jihozápadu a severozápadu.
w Je jasně vidět daleko do dálky.
w Mlhy stoupají z údolí vzhůru.

Skrývačky - naši zpěváci
Dřevěná palanda byla vyměněna za pohodlné lůžko.
Otec nám řekl u snídaně své plány na víkend.
Pronajmu rozsáhlou farmu k chovu dobytka.
K obědu bude hovězí maso s rajskou omáčkou a těstovinami.

Bude větrno, když:
w Pavouci rychle odstraňují některé nitě ze svých sítí.
w Rackové létají nad vodou.
w Objeví se duha a v ní převládá červená barva.

Mladíka uchvátily vnady krásek na pláži.
Nevíte, kudy vede cesta k hradu?
Děda si vzal hůl, kabát, košík a vyrazil do lesa.

Jaroslav Hráský

Velká kovová vrata bránila vjezdu do areálu.
Jejda, vidíš tu krásnou duhu na obloze?
Petr, Jan, Daniel a Honzík strávili prázdniny spolu na letním táboře.
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SPORT

XV. VŠESOKOLSKÝ SLET PRAHA

Z činnosti oddílu basketbalu
v minulé sezoně.

Ve dnech 1.7. až 6.7. 2012 se konal v Praze na stadionu
Slavie v Edenu XV. Všesokolský slet

Sezona 2011-2012-starší žákyně TJ Sokol Toužim
V uplynulé sezoně hrály starší žákyně nejvyšší republikovou
soutěž své kategorie-extraligu starších žákyň, kterou hrálo 12
nejlepších družstev republiky. Děvčata skončila na 9. místě,
což je pěkný výsledek s ohledem na úzký hráčský kádr.
Hlavním trenérem družstva byl Petr Gašica a pomáhala mu pí
Hana Fialová. Oba věnovali této práci mnoho svého volné
času a děvčata se jim odměnila dobrými výsledky.
Družstvo tvořily tyto hráčky: Hana Vačicová, Kristýna
Kudrnová, Lucie Součková, Kateřina Krejčová, Denisa
Trochtová a hostující Petra Výchová, Tereza Schveinerová,
Nikola Fištrová, Veronika Balíková.
Výsledek mohl být i lepší, ale v závěru sezony se některé
hráčky potýkaly se zdravotními problémy, což mělo za
následek, že některé zápasy byly odehrány s úzkým počtem
hráček /některé hráčky i skončily na začátku sezony s činností/ a proto porážka v některých utkáních byla následkem
velkého zatížení základních hráček /utkání odehrálo např. jen
6 hráček/. I přes tyto problémy odevzdávaly hráčky výborné
výkony, což se odrazilo i v celkových statistikách soutěže.
Nejlépe se prosadila v jednotlivých hodnoceních /nejlepší střelec, užitečná hráčka, střelba tříbodových pokusů / Hana
Gašicová, která obsadila 1. místo ve všech těchto činnostech. Byla vyhlášena několikrát hráčkou měsíce a celkově
i nejlepší hráčkou extraligy. Neztratily se ani další naše hráčky.
V letošní sezoně 2012-2013 družstvo přechází pod hlavičku
BK Lokomotiva Karlovy Vary, kde se pokusí navázat na loňský
úspěch a naše hráčky budou
rozhodně patřit k oporám týmu.
Tyto naše hráčky si svými výkony
řekly i o extraligu mladších
dorostenek.
V TJ Sokol Toužim budou se
snažit navázat na úspěchy těchto děvčat nejmladší minižačky,
které v uplynulé sezoně ukazovaly velký výkonnostní růst,
Dále
budou
pokračovat
v soutěžích družstva žen
a mužů. Vážíme si toho, že
v těchto družstvech hrají často
i děti základních hráčů. Často
přijíždějí na utkání i z jiných míst.
Věříme, že basketbal v Toužimi
bude opět na vysoké úrovni a že
vyrostou (alespoň v kategorii
dívek) opět velmi dobří hráči.

Těchto oslav se za tělovýchovnou jednotu SOKOL Toužim
zúčastnila se svým vystoupením ve skladbě "Jen pro ten
dnešní den" i devítka cvičenek, a to:
Bartošová Adéla
Mašková Marie
Bočková Marta
Marošová Libuše
Duchková Ludmila
Pewinská Růžena
Kopecká Vlasta
Vachulková Alena
Krejčová Bohumila

12

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXI. číslo 7/2012

Z jednání Rady města Toužim

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Život v pravěku

Rada schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt č.2
na adrese Plzeňská 164, Toužim, do 31.08.2013.

V první polovině června se deset žáků ze 7.tříd ZŠ zúčastnilo
dějepisného projektu připraveného ZŠ v Nattheimu. Cesta
byla dlouhá, a tak jsme měli možnost navázat ´první kontakt´
už v autobuse a skamarádit se s Němci, kteří s námi cestovali z Breitenbrunnu. Ubytováni jsme byli v Steffenhofu, kde
jsme prožili krásných pět dní. Každý den jsme měli připraveno
mnoho aktivit, takže jsme ani neměli čas se nudit. Jídlo bylo
dobré a ve volném čase jsme si mohli zahrát ping-pong.
Ve středu jsme navštívili zajímavou expozici v muzeu v Ulmu
a ve čtvrtek pro nás byla uspořádána diskotéka na rozloučenou. V pátek proběhla ve škole v Nattheimu prezentace všech
činností, do kterých jsme se během týdne zapojili, a po
skončení jsme se rozloučili a ujížděli domů. Výjimečný týden
jsme si opravdu užili a jsme vděčni za spoustu zážitků,
zkušeností i nová přátelství.

Rada schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2
na adrese Pivovarská 92, Toužim, do 30.10.2013.
Rada schválila ukončení nájemní smlouvy na restauraci
v Sokolovně dohodou k datu 30.09.2012.
Rada schválila záměr na nájem restaurace v Sokolovně.
Rada schválila přidělení bytu v novém DPS pí Boženě
Czapkové.
Rada schválila směrnici č. 5/2012 "Pravidla pro přijímání
a vyřizování petic a stížností".
Rada schválila partnerství při pořádání farmářských trhů.

S.Málková, A.Culková

Rada schválila žádost organizátorů akce "II. Toužimský
TRIATLON 2012" o technickou pomoc a příspěvek na tuto
sportovní akci.

...

20 let městské památkové zóny
Toužim

Rada schválila poskytnutí finanční podpory ve výši 2 100,- Kč
na zajištění provozu Linky bezpečí.

10. září tomu bude již 20 let, kdy Ministerstvo kultury ČR svou
vyhláškou č. 476/1992 Sb., prohlásilo historické jádro
Toužimi za městskou památkovou zónu (MPZ). V rámci Dnů
evropského dědictví - EHD proběhne v sobotu 15. září od
16:00 hodin prezentace, která bude věnována problematice
MPZ, Programu regenerace MPZ a ochraně kulturního dědictví
města. K tomuto tématu se vrátíme v příštím vydání novin.
- js-

Ing. Jan Šimonovský

Kompletní seznam usnesení rady města najdete na webových
stránkách www.touzim.cz

Toužimský triatlon
25. srpna se v Toužimi konal triatlon. Podrobnosti a fotografie
vám přineseme v říjnovém vydání Toužimských novin.
- red -
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Foto z akce Toužimský kamion plný zábavy

Příměstský tábor "Profíček"
Již třetím rokem ProfiCentrum o.s. organizovalo příměstský
tábor "Profíček".
Tábor se konal od 6. - 10. 8. 2012. Celý týden se odehrával v duchu černobílé magie a vyvrcholil kouzelnickým
karnevalem. Táborníci každý den četli tajný dopis, seznámili
se s morzeovkou, vytvořili si tábornický erb a při stopovačce
se snažili najít poklad. Zahráli si plno her na hřišti, ve
sportovní hale, ale i v sídle ProfiCentra o.s., za což patří velký
dík firmě Autosalon Ford pana Miroslava Fišera. Každý den
jsme poobědvali v restauraci "Za Rybníkem", kde nás
s domácí kuchyní přivítala paní Hachová, které touto cestou
také děkujeme. Poděkování patří také MěÚ Toužim, firmě
Kooperativa,a.s. a Stanislav Hubáček - zemní práce pneuservis. Všem se nám na táboře líbilo a už se těšíme na
příští léto, kdy se příměstský tábor "Profíček" přenese do
šmoulího světa. Vzhledem k velkému zájmu dětí v tomto roce,
kdy jsme byli nuceni i některé zájemce zklamat z důvodu
omezené kapacity, žádáme rodiče o včasnou rezervaci
tábora a to již v lednu 2013, kdy budou všechny informace
o čtvrtém ročníku na našich webových stránkách
www.proficentrum.wbs.cz.
Mgr. Jana Leheňová a Mgr. Lenka Hubáčková
vedoucí tábora

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohman hnědý,Tetra hnědá a Dominant
žíhaný,kropenatý,černý,žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 14-17.týdnů cena 159 - 170 Kč / ks
Prodeje se uskuteční : v úterý 18.září 2012
Toužim- u vlakového nádraží - v 16 15 hod
Případné bližší informace - tel : 728605840 728165166 415740719
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Dluhy Vám nedají spát?
Osobní bankrot je řešením.
Bezplatná konzultace.
Přijedeme až k Vám.
Kompletní servis zpracování
a podání, znalecký posudek.
www.oddluzenikv.cz
tel.č. 605857493
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