TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXI. číslo 8/2012* cena 5,- Kč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

CO SE DĚJE V TOUŽIMI

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Od tohoto měsíce vás čeká novinka, na které spolupracují
Toužimské noviny s radnicí. Je jí "Starostovská audience".
Konat se bude každou středu od tří do pěti hodin odpoledne.
Přestože i dosud jste mohli za starostou města kdykoliv přijít,
speciálně vyčleněný čas vám zajistí, že lidově řečeno nepřijdete
nevhod, nebo že se se starostou neminete. Máte zkrátka jistotu, že ho v tento stanovený čas vždy zastihnete. Do kanceláře
vašeho starosty Alexandra Žáka můžete přijít s jakýmkoliv
dotazem či podnětem, na který bu dostanete okamžitou
odpově a nebo, pokud půjde o složitější téma, se postaráme
o to, abyste odpově dostali v co nejkratším čase například emailem nebo při dalším setkání se starostou. Cílem je co
nejlepší informovanost obyvatel města nejen o aktuálním dění,
ale také přehled o tom, co Toužimské nejvíce trápí nebo zajímá.
Spolu se starostou budete mít možnost se každou středu ve
stejném termínu vidět také se mnou, šéfredaktorkou
Toužimských novin. Toho můžete využít ke spolupráci
s měsíčníkem nebo k předání námětů na reportáže a články.
Těšíme se na setkání s vámi a na náměty a dotazy, se kterými za námi přijdete.
Kateřina Kolářová, šéfredaktorka

Podrobnosti o všech akcích se dozvíte uvnitř listu...

Podrobné zprávy z Toužimského triatlonu.

Ohlédnutí za Toužimským kamionem.

Piloti z Toužimi dobývají i německé nebe.

Koncert Petra Linharta v kostele.

Otevření obnovené Dřevohryzské kyselky.
1

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXI. číslo 8/2012

VÝROČÍ

OHLÉDNUTÍ

28. říjen, Den vzniku samostatného
československého státu

Za Toužimským kamionem
Vážení čtenáři Toužimských novin, protože Toužimský kamion
se konal 25. srpna, tedy po redakční uzávěrce, která je vždy
20. předešlého měsíce, nebylo možno z důvodů časové tísně
vše uveřejnit v Toužimských novinách č. 7/2012 a také
poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném proběhu kulturní akce. Tímto tak činím.
Poděkování náleží především všem pořadatelům, kteří mají
největší zásluhu na přípravě a realizaci kulturního odpoledne.
Všem, kteří přiložili ruku k dílu a mají tak velkou zásluhu na
zdárném průběhu akce, která pro ně začala již pátečním
odpolednem a skončila nedělním odpolednem, všem účinkujícím. Sboru dobrovolných hasičů z Bečova za vytvoření pěny,
na kterou se děti velmi těšily. Velkou radost udělal dětem
rovněž skákací hrad. Děkujeme také Vězeňské službě ČR
z Horního Slavkova, která předvedla zadržení ozbrojeného
zločince, který se snažil osvobodit eskortovaného vězně.
Dobře vycvičený služební pes si s tímto zločincem hravě
poradil, a nezůstalo jen u této ukázky. Poděkování náleží
rovněž Klubu leteckých modelářů, který předvedl přítomným
své modely a dokonce i ve vzduchu. Na modelech odpraco-vali
jistě členové klubu stovky hodin. Rovněž děkujeme majitelům
koní, zvláště paní Renátě Štefanské. Jízda na koních byla pro
mnohé děti skutečným zážitkem. Je nutné rovněž poděkovat
Pivnici U Báby, která nesla největší tíhu při zajiš ování občerstvení návštěvníků.

V letošním roce si připomínáme již 94. výročí vzniku
samostatné Československé republiky. U zrodu samostatného československého státu stál Tomáš Garrique Masaryk prezident osvoboditel a spoluzakladatel Milan Rastislav
Štefánik. Jak je všeobecně známo, naše Česká historiografie
neuvádí všechny skutečnosti, které provázely vznik našeho
státu a neustále zdůrazňuje úlohu T.G.Masaryka, kterou
bezpochyby má na vznik našeho společného státu Čechů
a Slováků. Zapomíná však na Československé legionáře
v Rusku, kteří položili své životy na Sibiřské magistrále. Bylo
skutečně nutné bojovat za rozpad Rakouska - Uherska
v dalekém Rusku? V polovině roku 1918 se spojil transport
Běločechů s kontrarevolucí proti vládě Sovětů a čs. legionáři
byli vehnáni do víru občanské války, což neměl T.G.Masaryk,
tehdy předseda Československé národní rady v úmyslu
a zastával názor nezasahovat do ruských (sovětských)
poměrů. Československá národní rada však vyšla bohužel
vstříc Dohodě, především Francii, nasadit čs. legie do občanské války v Rusku. V zájmu Dohody padlo na magistrále 3652
čs. legionářů a dalších 739 bylo nezvěstných. Do své vlasti,
tedy do ČSR se vrátilo 4914 válečných invalidů. V Čeljabinsku
byl znovu odhalen pomník čs. legionářům a budou postaveny
další.
Rozbitím (rozdělením) společného státu Čechů a Slováků
v roce 1992 došlo k hrubému pošlapání odkazu a ideálů
našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka a M. R. Štefánika.

A jaká byla účast na nultém ročníku Toužimského kamionu?
Podle průběžného sčítání přes tisíc návštěvníků.

Den vzniku samostatné Československé republiky
si připomeneme u pomníku Tomáše Garrique Masaryka
v Protivci na Žluticku 28. října od 13 hodin. V letošním roce
to bude již 10. jubilejní vzpomínkové setkání u pomníku tohoto velikána našich dějin. Vzpomínková setkání probíhají
v Protivci bez zbytečných oficialit, položením květin
k pomníku. Po tomto aktu následuje přátelské posezení při
harmonice pana Jiřího Blábolila. Pro přítomné je vždy
připraveno i malé občerstvení. Pořadatelem této vzpomínkové
akce je občanské sdružení Pod střechou - předseda pan Jiří
Schierl a pan František Švarc ze Žlutic. Dalším pořadatelem
je obec Chyše. Na vzpomínkové setkání jsou každoročně
zváni starostové okolních obcí.

Na shledanou v příštím roce na již 1. ročníku Toužimského
kamionu plného zábavy.
Jaroslav Hráský

Na letošní vzpomínkové setkání v Protivci u pomníku prezidenta osvoboditele srdečně zvou naše občany pořadatelé.
Jaroslav Hráský
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

KULTURA

PROGRAM NA ŘÍJEN 2012

Co se děje na náměstí?

VÝSTAVA:
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
so
6. 10. 12.30 hod
VÝLET ZA HUMNA - KRASÍKOV
Pokračování oblíbených výletů do blízkého okolí
i vzdálenějších končin vlasti. 10. slavnosti jablek na Krasíkově
– bohatý kulturní program, moštování, atrakce. Cena za autobus 30,- Kč. Návrat kolem 18 hodiny.
Nám. J. z Poděbrad
so
6. 10. 10,00 hod.
PŘÍLEZY
– veřejná úklidová brigáda u kostela sv. Bartoloměje.
(Pořádají nadšenci pro památky a přírodu z K. Varů, bude se
vyřezávat a čistit hřbitov s okolím)
čt
11.10. 15.00 hod.
TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Náušnice z rockailu. Vstupné 20,- Kč.
Infocentrum
čt
18.10. 15.00 hod.
TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Bylinné koupelové soli. Vstupné 20,- Kč.
Infocentrum
čt
18.10. 17.00 hod.
DÁMSKÝ KLUB. Pletení z pedigu.
Infocentrum
pá
26.10. 17.00 hodin
Vernišáž výstavy ZAPOMENUTÍ/VERGESSENE fotografky
Heleny Kalendové
Infocentrum
ne
28.10 8.30 hod
VÝLET ZA HUMNA DEN ŽIVÝCH VOD - MILHOSTOVSKÉ MOFETY
Výprava na přírodní památku u Milhostova (Ovesné Kladruby)
vyhlášenou k ochraně sirouhličitých plynných vývěrů – mofet u
příležitosti Dne živých vod. Je nutné si předem zarezervovat
místo v autobusu běžným způsobem v Infocentru Toužim.
Půjdeme asi 2 km členitějším terénem, doporučujeme dobrou
turistickou obuv. Cena za autobus 30,- Kč.
Náměstí J.z Poděbrad
ne
28.10 PROTIVEC
Setkání občanů regionu u pomníku T.G. Masaryka

Po slavnostním zahájení a předání staveniště pokračoval
archeologický průzkum na ploše náměstí Jiřího z Poděbrad
a v přilehlých ulicích. Geodetické firmě bylo zadáno zhotovení
nového výškopisu staveniště z důvodu chybně zpracovaného
původního výškopisu stavby (rozdíly až 4 m).
Dne 28.8.2012 byly zahájeny výkopové práce na deš ové
kanalizaci v Karlovarské ulici u Dolního zámku. Při výkopech
byla nalezena historická kanalizace v hloubce cca 2m, což
bylo předmětem dalšího archeologického průzkumu. Po
dodání nového zaměření výškopisu staveniště byl zjištěn
nesoulad mezi projektem deš ové kanalizace a tímto
výškopisem. Na základě tohoto zjištění byla stavba zastavena
do doby, kdy bude dána projektová dokumentace na deš ovou
kanalizaci do souladu s novým výškopisem.
Městský úřad Toužim

Referendum
o osudu sociálního centra proběhlo
V pátek 7.9. 2012 měli občané Toužimi možnost definitivně
rozhodnout o výstavbě sociálního centra zde ve městě.
Z možných voličů města Toužimi a přilehlých obcí (3091
občanů) se referenda zúčastnilo 1213 lidí, z toho 89 bylo
PRO realizaci výstavby sociálního centra, 1 113 PROTI
existenci centra. 11 hlasů bylo neplatných.
Výsledky referenda jsou závazné.

Došlo do redakce
Chci reagovat na Váš úvodní článek z Toužimských novin číslo
7. Tam jste mě nařkla z toho, že jsem v dopise místní radnici uvedl, že Toužimské noviny jsou cenzurované! Proti tomu se
musím ohradit. Nic takového jsem nenapsal. Napsal jsem
pouze, cituji: "Proč jsem nedostal prostor v Toužimských novinách číslo 6? To je ta naše slavná demokracie? Proč dáváte
prostor pouze jedné straně (tu reprezentujete vy), když už
dlouho je jasné, že Sociální centrum má také velké množství
odpůrců? Paní šéfredaktorka Toužimských novin na mě kontakt také má, takže z této stránky problém určitě nebyl…".
Kde teda píšu něco o cenzuře? Pokud bych Vás požádal
o otištění svého názoru a Vy jste ho neotiskla, potom by se
o cenzuře dalo hovořit, ale takto? Žádám Vás proto tímto
o omluvu v dalším čísle TN (č.8), a to na úvodní straně,
stejně jako bylo otištěno nařčení mé osoby ohledně cenzury
TN.
Petr Vlček

UPOZORNĚNÍ NA AKCI
1. 11. 2012
– ZÁJEZD DO PRAHY
na divadelní představení MIKVE (činohra) ve Stavovském
divadle. Ještě stále je možné zakoupit vstupenky v Infocentru.

Od října začíná zimní otevírací doba INFOCENTRA:
pondělí – pátek:
9:00 – 17:00 hodin
sobota:
9:00 – 12:00 hodin
Informace na telefonu: 353 226 431
e-mail:infotouzim@seznam.cz
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TURISTIKA

ČESKÝ ZÁPAD

Toužimskej puchejř 2012

Díky Karlovarskému kraji
a Plzeňské diecézi strávily
romské děti z Dobré Vody část
prázdnin v Krušných horách

Klub českých turistů TJ Sokol Toužim uskutečnil v sobotu
8. září 2012 v pořadí již 33. ročník oblíbeného dálkového
pochodu Toužimskej puchejř. Pochodníky provázelo na jejich
putování podzimní přírodou krásné a slunečné počasí. Trasa
10 km byla vedena po modré turistické značce, nově
opravenou lesní cestou k Chylickému mlýnu a dále po vlastním značení přes vesničku Krásný Hrad do Toužimi. Trasy 20
a 30 km byly vedeny tentokrát naučnou stezkou Cesta za
pověstí, tedy místy, která jsou opředena tajemnem. Nikdo
z poutníků v tomto fyzicky náročném terénu bludný kořen
nepřekročil a všichni se ve zdraví dostali do vesničky Sedlo.
Od této obce byly trasy již poměrně nenáročné a vedly
částečně i Skokovskou poutní stezkou do Kosmové.
Účast na 33. ročníku dálkového pochodu Toužimskej puchejř:
PĚŠÍ TRASY:
10 km
69 lidí
20 km
15 lidí
30 km
6 lidí
CYKLO TRASY: 37 a 72 km - 25 lidí,
z tohoto počtu absolvovali 2 cyklisté trasu 106 km.
Celková účast na 33. ročníku:
115 lidí, z tohoto počtu bylo 65 účastníků z Toužimi.
Malý přehled o účasti na předcházejících 5. ročnících:
Rok
2007 - 71 účastníků
2008 - 102 účastníků
2009 - 53 účastníků
2010 - 78 účastníků
2011 - 120 účastníků
Jaroslav Hráský

Pracovníci občanského sdružení Český západ děkují
Karlovarskému kraji a Plzeňské diecézi za podporu při organizování prázdninové výpravy na Boží Dar pro 30 dětí ze sociálně vyloučené lokality v Dobré Vodě u Toužimi. Romské děti
spolu s maminkami a pracovnicemi občanského sdružení
Český západ nalezly zázemí pro své několikadenní pobyty na
božídarské faře v samém centru Krušných hor. Diecéze
poskytla prostory fary zcela bezplatně.
V polovině července přijelo na faru v Božím Daru nejdříve 14
dětí na dva dny a o týden později 13 dětí na čtyři dny. Velkým
lákadlem byla pro všechny Ježíškova cesta s třinácti
zastaveními, kde děti spolu s Ježíškem plnily nejrůznější
sportovní a vědomostní úkoly. Na konci za svou snahu získaly
drobné odměny. Dalším cílem jejich výletů byla například
naučná stezka vedoucí přes rašeliniště, kde se dozvěděly
mnoho zajímavostí o místních rostlinách a živočiších. Fara
a její okolí bylo pro děti ideálním místem pro hraní her a další
sportovní a tvořivé aktivity. Zvláštní poděkování patří ještě
panu Láškovi a Bártovi, kteří pobyt na faře zprostředkovávali.
Výpravy dětí z Dobré Vody jsou součástí projektu Pojeme
třeba na výlet, který je realizován za finanční podpory
Karlovarského kraje.

POZVÁNKA

Český západ, jehož patronem je od roku 2010 Mons.
František Radkovský, nabízí asi 35 dětem z Dobré Vody
u Toužimi řadu aktivit pro smysluplné využití volného času.
Jsou to například pravidelné odpolední tvořivé a sportovní
aktivity nebo občasné hudební dílny, návštěvy bazénu, výlety
do přírody nebo za kulturou. Děti mohou využívat také individuální doučování nebo získat pomoc při studiu na učilišti.
Činnost organizace se však nezaměřuje pouze na děti. Český
západ pomáhá lidem ze sociálně vyloučených lokalit na
Toužimsku a Tepelsku v Karlovarském kraji řešit jejich tíživé
životní situace, zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání,
bydlení a kontaktu s majoritou. Organizace poskytuje sociální
služby, nabízí vzdělávání, poradenství při zaměstnávání
a právní poradenství, volnočasové programy, a podporuje
občany v zapojování do veřejného života.
Vznik občanského sdružení Český západ iniciovali v roce
2001 bratři trapisté z kláštera v Novém Dvoře, který leží
pouhé dva kilometry od Dobré Vody. Při stavbě svého kláštera
si všimli úskalí života v místní romské komunitě a několika
mužům nabídli pracovní uplatnění při výstavbě kláštera. Na
základě této spolupráce vzniklo 17. 12. 2001 občanské
sdružení Český západ.

MYSLIVECKÁ SDRUŽENÍ
ROZBORN, BAŽANTNICE, LACHOVICE A KOSMOVÁ
Vás zvou na:

Troubenou
SVATOHUBERTSKOU
MŠI ES-dur
mše je sloužena za všechny myslivce, lesníky, přátele
přírody a myslivosti

DNE 20. října 2012 v 10.00 h
v kostele Panny Marie v Toužimi
Vystoupí:
Lovecké trubačské trio Otročín
Pěvecký soubor Rosa Coeli Žlutice
Srdečně zveme všechny místní občany, všechny
přátele myslivosti a přírody.
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Z PŘÍRODY

Z KULTURY

Zpřístupnění Dřevohryzské kyselky

20 let městské památkové zóny
a programu její regenerace

V pondělí 17. září 2012 se uskutečnilo slavnostní otvírání
naučné stezky a obnoveného a upraveného pramene
Dřevohryzské kyselky v údolí Telecího potoka. Sraz účastníků
tohoto slavnostního aktu byl naplánován na 16 hodinu u mostu
přes Telecí potok, mezi zaniklou obcí Dřevohryzy a dříve
střediskovou obcí Dobrá Voda. Slavnostní setkání všech zainteresovaných subjektů a občanů se uskutečnilo u nově instalované informační tabule na rozcestí Skokovské poutní stezky
a lesní cesty vedoucí údolím Telecího potoka k dávno zaniklé
tesařské osadě Novomlýnské Chaloupky, před kterou se
nacházejí pozůstatky zaniklého Nového mlýna, kde se má
nacházet další vývěr kyselky. U nově instalované informační tabule probíhaly již od 15 hodiny intenzivní přípravy na přivítání
prvních účastníků setkání. Občanské sdružení Cesta z města,
které se rovněž podílí na obnově minerálních pramenů a zkulturnění krajiny, připravilo pro příchozí chutné občerstvení.
Přítomné přivítal ing. Jiří Šindelář, který informoval o již realizovaných i plánovaných projektech zkulturnění krajiny a vyzval
všechny subjekty, které se podílely na obnovení a zpřístupnění
vývěru Dřevohryzské kyselky, aby se také prostřednictvím svých
zástupců k danému tématu vyjádřily. A kdo se na obnově
podílel? Základní organizace Českého svazu ochránců přírody
Berkut, občanská sdružení Český západ a Cesta z města a místní akční skupina Náš region. Celou akci finančně podpořila firma
NET4GAS v rámci projektu Blíž přírodě a morální podporu poskytla okolní města, včetně Toužimi. určitě musí být zmíněna
spolupráce a podpora majitele pozemku, bez které by to nešlo.
Všem tímto děkujeme! Slavnostního otvírání nové naučné stezky
a obnoveného vývěru Dřevohryzské kyselky se zúčastnil starosta Toužimi pan Alexandr Žák, místostarosta pan Roman Straka
a zástupci výše jmenovaných organizací. Po úvodním aktu na
rozcestí se všichni přítomní odebrali na první výšlap novou stezkou k prameni Dřevohryzské kyselky. Slavnostního otvírání
stezky a obnoveného pramene kyselky se celkem zúčastnilo 35
občanů.
Jaroslav Hráský

V letošním roce si připomínáme 20 let existence památkové zóny
Toužim a vládního Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón ČR, a to je jistě vhodná
příležitost k malému ohlédnutí zpět. Co tedy památková zóna je,
co nám přinesla či vzala?
Naše země se může pyšnit nejenom množstvím kulturních
památek, ale také dochovanou sítí historických městských sídel,
jejichž historická jádra jsou cennou součástí našeho i světového
kulturního dědictví, takže myšlenka na jejich ochranu a zachování
byla logickým vývojem naší památkové péče. Z diskusí nakonec
vznikla koncepce ochrany celých sídel, později realizovaná především činností Státního ústavu pro rekonstrukce památkových
objektů a měst - SÚRPMO (zal. 1954), pod vedením vynikajícího
a světově uznávaného odborníka doc. JUDr. PhDr. Dobroslava
Líbala, DrSc. Naše koncepce a metodika byla celosvětově přijata
a v rámci UNESCO, v organizaci Mezinárodní rady pro památky
a sídla (ICOMOS), kterou Dr. Líbal spoluzakládal, dále šířena.
V roce 1950 vznikl statut památkové rezervace (PR), zakomponovaný do zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách,
1952 bylo vládou vyhlášeno 30 městských památkových rezervací, mezi nimi i Horní Slavkov (později, v r. 1961, v důsledku
totální devastace města, jako jediná v ČR zrušená), později přibyly Loket, Cheb a Františkovy Lázně. Další vývoj směřoval
k rozšíření ochrany i na další, méně významná sídla. Tak vznikl
statut památkové zóny (PZ), který byl zakotven v novém zák. č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Památková zóna tedy představuje nižší kategorii ochrany
památkově hodnotného území, které může mít podobu městské,
vesnické či krajinné PZ.
Území sídelních útvarů (tedy měst i vesnic) nebo jejich částí,
zahrnující PZ, se zpravidla vyznačují zachovalou půdorysnou
osnovou a hmotovou strukturou s nižším podílem dochovaných
původních historických staveb (historické jádro nebo jeho část,
zástavba kolem náměstí). Chráněny jsou nejen jednotlivé kulturní
památky (KP), ale i ostatní objekty a plochy, tj. historický půdorys
sídla (parcelace, uliční sí ); prostorová a hmotová skladba; urbanistická struktura; uliční interiéry; historické podzemní prostory
(zejména sklepy, štoly); panorama s hlavními dominantami
v blízkých i dálkových pohledech; historické zahrady a parky; prvky
drobné architektury, materiály (dlažba) apod.
S přípravou městských památkových zón (MPZ) se začalo na
Karlovarsku až na počátku 90. let minulého stol., vycházelo se
z koncepce prof. Ing. arch. Karla Kibice, DrSc. (mj. znalce
Toužimi, který se podílel na výstavě k 500. letům města Toužimi).
Mezi první skupinu historických měst se dostala i Toužim, která
byla za prohlášena PZ vyhl. ministerstva kultury ČR č. 476/1992
Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za
památkové zóny ze dne 10. září 1992 (dále také prohlášeny
Bečov nad Teplou, Horní Blatná, Horní Slavkov, Jáchymov,
Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Ostrov, Teplá, Valeč a Žlutice).
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pokračování ze strany 5
Proč byla Toužim zařazena mezi PZ? Zde několik hlavních argumentů:
- je jedinečným dokladem pozdně gotického města z doby vlády
J. z Poděbrad v ČR (jediné město založené v tomto historickém
období).
- má vyjímečně dochovanou půdorysnou i hmotovou skladbu
původního středověkého hrazeného (tj. opevněného) sídla (bez
plošných demolic a rušivé moderní zástavby).
- na území je řada (11) KP vč. rozsáhlého areálu zámku.
- je zde dochována struktura části historických předměstí kolem
středověkého jádra.
- historické jádro má dosud zčásti jedinečně dochovanou původní vazbu na okolní krajinu.
Statut PZ, jako chráněného území, s sebou samozřejmě
přináší, stejně jako v jiných případech, určitou míru omezení
vlastnických práv, omezení ve vztahu k využití území a ke
stavebním aktivitám. Pro zachování a regeneraci jeho
památkových hodnot je to však nezbytné. Proto je třeba, aby si
stavebníci, ještě před zamýšlenou stavbou nebo její změnou
či obnovou, zajistili tzv. odborné vyjádření výkonného orgánu
státní památkové péče (nyní odd. pam. péče Magistrátu města
K. Vary). Omezení jsou částečně kompenzována možností
finanční podpory z veřejných rozpočtů (státu, krajů či obcí).

Bohužel počáteční nadšení v Toužimi rychle vyprchalo, vyvstaly
jiné priority a zájmy, a místní program, přestože byl poměrně
kvalitně zpracován a odborníky vysoce oceněn, se bohužel stal
jen formálním cárem papíru, který samospráva dodnes
nedokázala správně pochopit a tím i uchopit, uvést v život a zrealizovat. A tak zatímco jiná města, jako třeba Ostrov či Bečov,
dokázala svá historická jádra během 20-ti let skutečně viditelně a hlavně kvalitně zregenerovat, tedy obnovit, oživit a zkvalitnit jejich prostředí, naše město vypadá tak, jak vypadá, a to
i přesto, že z Programu do Toužimi přiteklo nemálo peněz. Unylá
architektura, nekvalitní obnovy, rozbité a špinavé náměstí
a ulice, vypálený a posléze zbořený špitál, zřícené hradby,
plesnivý kostel, padající a vyrabovaný zámek, svévolně městem
zrušená PZ… a vše nyní chce město "korunovat" nepovedenou
tzv. "regenerací" náměstí a snahami o výraznou redukci území
PZ. A jako přídavek megalomanské projekty za stamilióny, které
tohle město nikdy mít nebude.
Máme-li tedy zhodnotit oněch 20 let MPZ Toužim a místního
Programu, je zcela zřejmé, že v Toužimi není opravdu co slavit.
Ale aby to nevypadalo tak pesimisticky, přeci jen nějaký pokrok
byl učiněn. Za ten vděčíme především počáteční osvětě
a velkému pochopení a vstřícnosti hrstky vlastníků nemovitostí,
právě díky nim se občas i něco podařilo. Např. částečné
barevné sjednocení střešních krytin v jádře města, či obnovy
některých staveb. Všem vlastníkům, kteří pochopili smysl MPZ
a svou vstřícností přispěli alespoň k částečnému naplnění
Programu, patří velký dík. Kromě toho byla také prohloubena
znalost místních památek, byly zjištěny nové a velmi zajímavé
informace, které jen potvrdily oprávněnost existence PZ.
Jak tedy dál s MPZ, potažmo s kulturním dědictvím tohoto
města? Možná někdy někdo dostane rozum, najde inspiraci
u těch úspěšnějších obcí a bude upřednostňovat veřejný zájem
nad tím svým osobním a skupinovým. Přeji tedy Toužimi hodně
osvícených a kultivovaných vlastníků památek i ostatních nemovitostí, prozíravou samosprávu, kvalitní památkovou péči a také
trochu těch peněz. Pak se možná dočkáme opět krásné, staré
a dobré Toužimi, pokud jí ovšem do té doby nezničíme úplně.

Prohlášení PZ v Toužimi bylo logickým završením porevoluční
euforie a nebývalého zájmu o minulost města, živené
přesvědčením, že nyní dojde k nápravě škod z minulého období
a k zastavení devastace kulturního dědictví.
Počáteční nadšení však rychle vyprchalo, nebo do společenského popředí se prodrala privatizace a rozkradení státu.
Přesto díky iniciativě obcí s městskými PR a PZ, spojených ve
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, byl v roce
1992 vládou vyhlášen Program regenerace MPR a MPZ ČR
(dále jen "Program"). Jeho hlavním smyslem bylo a je napomoci k záchraně a rozvoji nejcennějších částí našich historických
měst. Stát vybrané projekty zařazené do tohoto programu podporuje od roku 1996. Nutnou podmínkou pro možnost přidělení
státní finanční podpory na rekonstrukce kulturních památek je
schválený městský program regenerace. V zásadě jde o program rozvoje jako soubor opatření směřujících k záchraně
historicky nejcennějších částí měst. K Programu se záhy přihlásila i Toužim a díky svému programu regenerace MPZ získala
od státu nemalé finanční prostředky.
Komentář Jiřího Schierla
Jako nezávislý památkář sleduji památkovou zónu již od
samého vzniku, od roku 1990, kdy jsem stal dobrovolným
spolupracovníkem - zpravodajem státní pam. péče při okresním
úřadu v K. Varech, jsem se podílel na její přípravě i na tvorbě
místního programu regenerace. Abych mohl lépe přispět k realizaci programu, absolvoval jsem na vlastní náklady v letech
1997-99 studium památkové péče v Praze a navázal spolupráci s předními odborníky a začal se více zajímat o stavebně historické průzkumy, a dokonce v roce 1994 vstoupil i do místní
politiky.

I zdánlivý detail může dané prostředí výrazně "vytáhnout" nebo
naopak "zabít". Např. tradičně pojatý plaňkový plot působí
v historickém prostředí mnohem lépe než moderní řešení.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Co chci a čím budu?
Otázka, která napadne každého vycházejícího žáka 9. ročníku
a zároveň i rodiče, kteří by rádi svého potomka viděli tam,
kde by se mu dařilo a byl spokojený s výběrem vhodného
studia popř. učebního oboru.
Tak jako každý rok, tak i ten letošní ,vedly naše kroky na
Informační poradenský servis v Karlových Varech. IPS se od
letošního roku nachází v nových prostorách Krajského úřadu
v Karlových Varech v budově ÚP. Žáci se seznámili s požadavky pracovního trhu, zjistili, jaká je nabídka a poptávka po
absolventech středních škol a jaké jsou možnosti uplatnění
na trhu práce v oblasti řemesel. Během naší návštěvy mezi
nás přišla zástupkyně nejdecké firmy WITTE AUTOMOTIVE
Mgr. M. Počtová, která žáky seznámila s výrobním programem
firmy a nastínila zároveň i pracovní možnosti žáků po
dokončení studia, popř. vyučení v některém vhodném oboru.
Další akcí, která bude žákům nápomocna při vhodném výběru
školy, bude VELETRH ŠKOL 2013, který se koná ve dnech
16. - 18. října 2012 v prostorách lázeňského hotelu Thermal
v Karlových Varech. Zde se prezentují jednotlivé střední školy
našeho regionu, střední odborné učiliště, ale své zastoupení
zde mají i jiná SOU, která se nachází mimo náš region. Svoje
stánky zde mají i soukromé a vysoké školy.
Věříme, že si žáci vyberou ze široké nabídky právě takový obor
a nebo studium, které jim přinese v životě jistotu stabilní
práce, slušný finanční příjem a zároveň i radost a chu
v životě něčeho dosáhnout.
ZŠ Toužim J. Váňová, Mgr. M. Píbalová

Příklady nevhodných úprav v prostředí památkové zóny, které
narušují historický charakter prostředí a znehodnocují jej. I
zdánlivě bezvýznamný detail je součástí celku a spoluvytváří
jeho charakter.

Senioři komunikují.
Již začaly probíhat první kurzy z projektu "Senioři komunikují" a
to v Klášterci nad Ohří v základní škole na adrese Školní 519,
kam zavítala zdokumentovat první den i místní internetová televize. Dalším místem, kde již kurz proběhl, je Velká Hlesebe.
Tyto kurzy jsou určené seniorům, aby se naučili základy obsluhy
počítače a internetu. Vše je zcela zdarma a to především díky
nadačnímu fondu Václava a Livie Klausových, ale i základním
školám a nejen jim za poskytnutí jejich prostor s počítači.
Senioři byli první den plni očekávání, co vše se budou učit, protože většina z nich jsou úplní začátečníci. A právě proto se tyto
kurzy pro ně pořádají. Přihlásit se můžete v Centru pro zdravotně postižené Karlovarského kraje v Karlových Varech na adrese
Sokolovská 54 nebo na tel. číslech 353 234 666, 602 340
549. Právě nyní tento projet probíhá v Kyselce a Kynšperku nad
Ohří. Další kurzy se budou konat ještě v průběhu září, října a
listopadu v Abertamech, Lubech u Chebu, Chodově, Lomnici,
Jenišově a Horním Slavkově.

Nevhodné použití místně historicky nepoužívaného nebo moderního materiálu narušuje místní tradici a vnímání "starobylosti" daného prostředí.

Změna původních větracích otvorů a jejich osazení moderním
prvkem nejen narušuje historický ráz stavby, ale i větrací funkci
a mikroklima vnitřního prostoru s dalšími důsledky (zde např.
ohrožení existence dřevěného unikátního stavebního prvku).
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aby zahájili první disciplínu, kterou je plavání. Muži a ženy mají
před sebou 520 m libovolného plaveckého stylu a děti z technických důvodů (velký úbytek vody) probrouzdají 200 m.
Slavnostního odstartování se po krátké řeči zhostil starosta
města. Hned po první disciplíně usedají závodníci na svá kola,
aby po trasách: dospělí 27,5 km a děti 6,5 km dorazili na fotbalové hřiště v Toužimi. Tady už čekal účastníky start běhu,
kdy muži měli před sebou 7 km, ženy 4 km a děti 1,2 km.
I v průběhu poslední disciplíny
a v samotném cíli byli soutěžící
povzbuzování velkým počtem
diváků. Po přivítání posledního
závodníka v cíli následovalo
slavnostní předání cen. Nikdo ze
soutěžících neodešel s prázdnou, pro každého byla připravena
odměna. Po celý den byl na hřišti
postaven party stan plný občerstvení a od večera až do rána
i plný zábavy. K poslechu a tanci
zahrál DJ Ladislav Herold.
Krásné počasí a super nálada
provázela celý druhý ročník
Toužimského triatlonu.
Velké díky za uspořádání této
akce patří sponzorům: Město
Toužim, IDS gastro Toužim, TRIO
GASTRO
Mariánské
Lázně
a
FRAPE
FOOD
Toužim.
Poděkování patří všem, kteří
pomáhali s přípravami závodu, s vytyčením tratě,
s organizací a vlastním průběhem celé akce.
Organizacím: Elektromodul Toužim, Sbor dobrovolných hasičů Toužim, HZS Toužim, Policie ČR
Toužim, Záchranná služba Karlovy Vary a Toužim,
TSM Toužim. Jmenovité poděkování za ročník 2012
naleznete na webových stránkách: www.touzimskytriatlon.cz. Zde jsou
i veškeré výsledky
a fotogalerie ze
závodu.
Závěrem bych vás
rád pozval na
III. ročník
"Toužimského
triatlonu",
který proběhne v
měsíci srpnu 2013.

Ohlédnutí za II. ročníkem
"Toužimského triatlonu"
Je krásný letní den 25. 8. 2012 a na toužimském koupališti
za podpory a povzbuzování asi 200 diváků startuje již druhý
ročník Toužimského triatlonu. Na startu je připraveno 55
závodníků v 10 kategoriích (4 kategorie mužů, 4 žen a 2 dětí),

Ajšman Petr ml.
organizátor
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Info z INFOCENTRA

Výlet za humna - hrad Loket
Předposlední zářijovou neděli jsme uspořádali výlet tentokrát
opravdu za humna, nebo hrad Loket leží nedaleko Toužimi.
Výletu se zúčastnilo 26 dospěláků a tři děti, které musely na
klín k rodičům, abychom všichni v autobusu seděli.
V Lokti jsme prošli přes most kolem kostela Sv. Václava ke
hradu, kde se zájemci mohli účastnit prohlídky románskogotického hradu. Potom jsme cestou do budovy Městské radnice obdivovali překrásný Mariánský sloup a historickou část
města Loket. V knihovně, která je součástí budovy radnice
jsme shlédli Výstavu knižních vazeb Jiřího Fogla a Pavlíny
Rambové i se zajímavým videem právě o vázání knih.
Kdo chtěl, mohl si v historické budově vyšlápnout do schodů
na Černou věž.
Poslední zastávkou bylo velo-moto muzeum, kde nás velmi mile
přivítali mladí manželé Denisa a Petr Počepických. Toto
muzeum doporučujeme všem, kteří někdy do Lokte zavítáte.
Výstava zde dokumentuje vývoj historických jízdních kol,
kočárků, dětských vozidel, hraček a dobové reklamy od roku
1820 asi do roku 1980. Název na budově Včerejší svět byl jistě
velmi trefný. "Já sbírám jízdní kola již 13 let a manželka 6 roků
kočárky", řekl nám Petr Počepický. "Za těmito skvosty jsme
najezdili mnoho tisíc kilometrů po celém světě", ještě dodal.
Těšíme se s vámi na další "výlet za humna" pořadaný infocentrem Toužim.
Lenka Hudečková

TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
S příchodem nového školního roku se v infocentru opět "rozjelo"dětmi oblíbené TVOŘENÍČKO. Čtvrteční odpoledne 13. září si
tak děti vyrobily stojánky na fotografie z fima. Práce je bavila a
domů si pak odnášely opravdová díla. Další setkání proběhlo ve
čtvrtek 27. září, kde si děti zdobily skleničky konturami. V měsíci říjnu je čeká 11. výroba náušnic z rockeilu a pozor, již o týden
později tj. ve čtvrtek 18. příprava bylinných solí.

Výstava Žlutického kancionálu skončila.

Te

tu máme Afriku!

V toužimském infocentru jste mohli celé prázdniny vidět
překrásnou a unikátní výstavu Žlutického kancionálu, kterou
jsme pro velký úspěch prodloužili až do poloviny září.
Výstava k nám přivedla mnoho návštěvníků a byla hodnocena
velmi úspěšně, dokonce jsme prodali i několik složek listů
kancionálu v menším provedení. Požádali jsme město Žlutice
o prodloužení výstavy, aby ji mohly vidět i děti z naší Základní
školy, které sem v uplynulých týdnech přicházely. Věříme, že
tato výstava zaujala i je.
Toužimské infocetrum ale přes prázdniny nezahálelo a objednali jsme pro Vás další výstavu, tentokrát s názvem Divoká
Afrika, tuto výstavu můžete již nyní navštívit v prostorách IC
Toužim na náměstí Jiřího z Poděbrad č.35. Opět jsme přizvali
i Základní školu a děti přicházejí v rámci výuky zeměpisu na
Srdečně vás zveme. Infocentrum Toužim
prohlídku - exkurzi.
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Pranostiky našich předků - Říjen
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Senioři mohou získat
nové bydlení v Teplé

Říjen k zimě hlavu kloní.
Říjnové nebe plné hvězd má rádo teplá kamna.
Drží-li se v říjnu listí pevně na stromech, bude tuhá zima.
Je-li říjen velmi zelený, bude za to leden hodně studený.
Pokrývají-li se strniska ještě v říjnu hodně babími léty,
je to předzvěstí dlouhého a pěkného podzimu.
Divoké husy na odletu, konec je i babímu létu.
Svatý František ( 4.10.) - ani léto ani kožíšek.
Teplý říjen, studený únor.
Pokud říjen ještě bouří, neodlétají-li dlouho tažní ptáci
a opadá-li listí záhy ze stromů, bude dlouhý podzim
a mírná zima.
Svatého Havla den ( 16.10. ) když v suchu chodí,
ještě teplé dny k nám vodí.
Svatá Hedvika ( 17.10. ) do řepy ještě medu namíchá.
Svatá Voršila ( 21.10. ) zimu posílá.
Na svatou Voršilu se má zelí klidit domů, jinak na ně
Šimon a Judy ( 28.10. ) nechá napadnout sníh.
Svatá Voršila a Kordula ( 22.10. ) jsou patronky větrů.
Od Šimona a Judy paste, pasáci všudy, a je řepa
nebo zelí, má být všechno poklizený.
Mnoho dubového ovoce a bukvic oznamuje zimy víc.
Mnoho bukvic - mnoho sněhu.
Mnoho bukvic - mnoho vánic.

Dům s pečovatelskou službou města Teplá ve spolupráci
s Pečovatelskou službou v Teplé, příspěvkovou organizací
nabízí bytové jednotky - garsoniéry pro seniory, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Zároveň Vás zveme na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční
10.10. 2012 od 10:00 do 15:00.
Bližší informace na www. tepla.cz v sekci pečovatelská služba a na kontaktu - Mgr. Lenka Hubáčková - tel.774 765
481,353 301 111, e - mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz.

Zapomenutí / Vergessene

Jaroslav Hráský

Připravovaná výstava fotografky Heleny Kalendové. Hřbitovy.
Zrcadlový obraz našich obydlí v dimenzi věčnosti. Místo smutku
i naděje Vzkříšení. Ale mrtví mohou umřít podruhé. Když zemřou
nebo odejdou ti, kteří je měli rádi. Když je nebudí vzpomínkami
už ani jednou za rok. Když jsou živými zapomenuti. Zapomenuté
ostrůvky zemřelých Židů a Sudetských Němců jsou si nápadně
podobné. Odpočívají tu zapomenuti ti, kteří kdysi žili vedle sebe,
někdy i s podobnými jmény. Hřbitovy. Na německé se dnes
potomci mohou vrátit, ale na židovské už není, kdo by se vracel.
Tato výstava bude instalována v infocentru od 26.října do 30.
listopadu a bude doplněna o promítání historických fotografií.

SKRÝVAČKY CO NÁM NESMÍ CHYBĚT PŘI
VAŘENÍ?

SKRÝVAČKY BEZ ČEHO SE NEOBEJDEME
V KUCHYNI

Aničko, dávej celou dobu pozor na mladšího brášku!

Tatínek umí s autem jezdit lépe než maminka.

Vítáme vás i váš doprovod a přejeme vám krásný pobyt.

Nepoužívej lží, celkově se tím shazuješ před ostatními.

Fotografie lesů, luk a strání se mi líbí.

Je to divná doba, ve které žijeme.

Zastihli jsme ho u bydliště jeho prarodičů.

Mnoho tvých chorob o tom, že nežiješ zdravě, vypovídá.

Téma sociálního centra nás neustále zajímá.

Byl do každého sportu hr, necvičil však poctvivě.
Vychválili jsme mnoho jeho statečných činů, ženu si však

Honza kope přes zídku fotbalový míč.

nenašel.

Sotva rohy dorostly, hned si je obrousil o kmen stromu.

Africký klučík Lukas trolejbus viděl poprvé v životě.

Jestli pak víte děti, jaké má složení tento roztok?

Dones mi skafandr do kabiny, prosím.

Kdo si víc ukrojí, více bude mít.

Pecivál Janek celé léto proležel na gauči.
Petro, tu kozu musíš podojit!
Honzík houpe Káču, až se houpačka celá viklá.
11

POZVÁNKA

ZÁJEZD DO PRAHY - MIKVE
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 pondělí až pátek od 9 do 17 hodin, v sobotu 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

ZAPOMENUTÉ VÝROČÍ

68. výročí vzniku
Československé lidové armády
Každoročně oslavujeme ukončení II. světové války
a osvobození naší vlasti od fašistických hord a zapomínáme
na vojáky Čekoslovenské lidové armády, kteří položili své
životy za osvobození naší vlasti od německých okupantů.
Vznik ČSLA je datován na 6. října 1944, tento památný den
se stal Dnem Československé lidové armády. Dnes tento
svátek budete v kalendáři hledat marně. Po památném
6. říjnu 1944 se vojáci 1. československého armádního sboru
v Sovětském svazu probíjeli přes Liptovský Mikuláš, Velkou
a Malou Fatru a Javorníky na Moravu, spolupodíleli se na
osvobození Ostravy a svůj vítězný boj ukončili v hlavním městě
Praze. Ještě se ani nestačily zahojit rány z těžkých bojů
a už bylo nutné svádět tvrdé boje s Benderovci, kteří pronikali
na naše území a ohrožovali pokojný život našich obyvatel.
Od roku 1945 se také vojáci ČSLA podíleli na pomoci našemu národnímu hospodářství.

ČERNÁ KRONIKA

Některé přečiny a přestupky
v Toužimi za červenec a srpen 2012:
Přečin krádeže.
Toužimští policisté vypátrali a následně zadrželi muže, který
měl odcizit z rekonstruovaného bytu stavební nářadí, to prodat náhodné osobě v Karlových Varech. Takto získané peníze
si měl ponechat pro vlastní potřebu.

Jaroslav Hráský

Štípané palivové dřevo

Přečin krádeže.
Sdělení podezření z přečinu krádeže si vyslechl muž
z Toužimska. Ten měl využít podnapilosti jiného muže
v restauraci a odcizit mu z odložené bundy peněženku
s doklady, platebními kartami a vyšším obnosem peněz.
Díky kvalitní práci policistů byly u pachatele odcizené věci
nalezeny.

- výroba a prodej kvalitního krbového a
palivového dřeva
- délka dle přání
- doprava: 18 Kč za každý započatý km nad
rámec 20 km

Přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,
ohrožení pod vlivem návykové látky.
Toužimští policisté řešili případ přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové
látky. V prvním případě měl místní muž řídit osobní vozidlo
v době, kdy to měl zakázáno soudem. Druhý řidič měl řídit na
Toužimsku motocykl pod vlivem alkoholu.

Cena dřeva za prostorový metr volně
sypaného:
Buk, Dub
1 pmvs……1200,-Kč
Bříza
1 pmvs…...1050,-Kč
Smrk, Borovice
1 pmvs……850,-Kč

Toužimští policisté také řešili několik přestupků.
Z přestupků například policisté řešili případ na úseku ochrany
životního prostředí, kdy místní muž na černé skládce pálil
další komunální odpad. V dalším případě se přestupku na
úseku ochrany před alkoholismem dopustila prodavačka,
která prodala alkoholické nápoje osobám mladším 18-ti let
a ty se přivedly do podnapilého stavu. Přestupku proti
majetku se dopustil řidič, který měl u benzinové čerpací
stanice natankovat pohonné hmoty a bez zaplacení odejet.
Případ, kdy místní žena prostřednictvím internetového serveru
zveřejňovala o jiné ženě nepravdivé údaje a zprávy řešili policisté jako přestupek proti občanskému soužití.

Kontakt: 723 367 294 Bošov
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Usnesení č. 19/2012
Ze schůze Rady města Toužim č. 19 konané dne 10. září 2012
A)
Rada města po projednání schvaluje:
1) Výjimky z nejvyššího počtu žáků ZŠPaMŠ Toužim, p.o., ve
třídě I/ZŠS o jednoho žáka, ve třídě V/2.+4.+ZŠS o jednoho
žáka a ve třídě II/3.+9.+ZŠS o čtyři žáky.
2) Změnu sídla školní družiny ZŠPaMŠ Toužim, p.o., z adresy
Sídliště 429, Toužim, na adresu Plzeňská 395, Toužim.
3) Zvýšení kapacity mateřské školy při ZŠPaMŠ Toužim, p.o.,
z 25 na 35 dětí a zvýšení kapacity základní školy speciální při
ZŠPaMŠ Toužim, p.o., z 10 na 15 žáků.
4) Nájem části pozemku p.č. 3188/1 o výměře 50 m2 v k.ú.
Toužim pí Chromé s platností od 01.10.2012 na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
5) Nájem části pozemku p.č. 60/1 o výměře 1 663 m2 v k.ú.
Smilov p. Vašmuciusovi, s platností od 01.10.2012 na dobu
neurčitou, za dříve schválených podmínek.
6) Nájem pozemku p.č. 9/1 o výměře 1 603 m2 v k.ú. Dobrá
Voda Klášteru Nový Dvůr, Dobrá Voda 20, Toužim, s platností
od 01.10.2012 na dobu neurčitou, za cenu 0,1 Kč/m2 ročně.
7) Nájem nebytového prostoru o výměře 52,5 m2 v domě č.p.
103 na nám. J. z Poděbrad, Toužim, společnosti Gynekologie
Mariánské Lázně s.r.o., Plzeňská 172/30, 353 01 Mariánské
Lázně, s platností od 01.09.2012 na dobu neurčitou, za
nájemné ve výši 15 750,- Kč ročně.
8) Ukončení nájemní smlouvy na zahrádku č. 13 na části
pozemku p.č. 2843/8 o výměře 158 m2 v k.ú. Toužim k datu
31.10.2012.
9) Záměr na nájem zahrádky č. 13 na části pozemku p.č.
2843/8 o výměře 158 m2 v k.ú. Toužim.
10) Zřízení etážového topení na vlastní náklady v bytě p.
Pavloviče s tím, že kotel na tuhá paliva bude umístěn uvnitř bytu.
11) Zadat veřejnou zakázku rekonstrukce chodníku v části
Plzeňské ulice a na Malém náměstí Stavebnímu sdružení
Teplá - Vojtěchovský a Česká žula. s.r.o., Strakonice.
12) Výši školného pro žáky ZUŠ Toužim na školní rok
2012/2013, včetně ponechání pravomocí ředitele na snížení
nebo odpuštění školného v odůvodněných případech.
13) Na základě provedeného energetického auditu hlavní plynové kotelny a rozvodů tepla, provedení úprav dle I. varianty s
tím, že realizace 2.a 3. opatření bude provedena dle finančních
možností v roce 2014.
14) Po dohodě s farností Toužim umístit do prostoru průchodu kolem kostela mezi ulicemi Kostelní a Farní dva
odpadkové koše. O problémovém chování mládeže před
kostelem bude informován strážník MP, který se na toto
místo přednostně zaměří a na základě jeho zprávy bude
rozhodnuto o doplnění obecně závazné vyhlášky.
15) Nabídnout vlastníkům nemovitostí na náměstí J. z
Poděbrad v Toužimi zhotovení přípojky do budované deš ové
kanalizace vlastními prostředky nebo zajištění zhotovení
městem, s úhradou nákladů dle dohodnutého splátkového
kalendáře.
16) Svolat zasedání Zastupitelstva města Toužim na den
20.09.2012 od 17.00 hod. do Sokolovny a program
zasedání.
17) Přidělení bytu v Komárově č.p. 29 p. Ritterovi na dobu
určitou, s platností od 01.10.2012 do 31.12.2013.
18) Nabídnou byt v DPS č.p. 124 pí Reichelové.
19) Použití 10 000 Kč z příspěvku města pro ZŠ Toužim na
úhradu plaveckého výcviku žáků základní školy v letošním roce.
pokračování na straně 14

RADA MĚSTA
Usnesení č. 18/2012
Ze schůze Rady města Toužim č. 18 konané dne 27. srpna 2012
A)
Rada města po projednání schvaluje:
1) Záměr na nájem pozemku p.č. 943/1 o výměře 18 214 m2
v k.ú. Políkno.
2) Záměr na směnu lesních pozemků Ing. J. Růžičky p.č.
574/2 o výměře 935 m2, p.č. 950/10 o výměře 3 293 m2 a
p.č. 1180/2 o výměře 1 437 m2, všechny v k.ú. Bezděkov za
zemědělsky využívané pozemky města Toužim p.č. 1316/1 o
výměře 8 231 m2 a p.č. 1318 o výměře 8 574 m2 v k.ú.
Komárov.
3) A provádí, v souladu se schváleným rozsahem provádět
rozpočtová opatření dle usnesení Zastupitelstva města
Toužim č. 8/6/2011 ze dne 08.12.2011, rozpočtová
opatření č. 42/2012 až 48/2012.
4) Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín a pověřila p. starostu jejím podpisem.
5) Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností
Telefónica Czech Republic, a.s., Praha a pověřila p. starostu
jejím podpisem.
6) Souhlasné stanovisko k přípravě projektu a zpracování vyhledávací studie cyklistického koridoru Střelská stezka na území
města Toužim a souhlas se spoluprací na tomto projektu.
7) Ukončení nájemní smlouvy na byt v nástavbě základní školy
k datu 30.09.2012.
8) Přidělení bytu v nástavbě základní školy učitelce ZŠ Toužim
pí Neprašové, na dobu určitou, s platností od 01.10.2012 do
31.12.2013, s možností prodloužení nájemní smlouvy.
9) Odstranění závad na dopravním značení v rozsahu doplnění
předzvěstí železničního přejezdu v Plzeňské ulici, odstranění
zbytečných značek v souběžné komunikaci s Plzeňskou ulicí,
posunutí značky u bývalé pekárny a výměnu značky na křižovatce silnic II/198 a Plzeňská. Výměna dopravních značek na
náměstí J. z Poděbrad bude provedena v rámci revitalizace
náměstí.
B)
Rada města po projednání bere na vědomí:
1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2 Žádost pí Mikušové z Karlových Varů o prodej části
pozemku p.č. 935 a části pozemku p.č. 933 v k.ú. Radyně s
tím, že po vzájemné konzultaci bude o žádosti rozhodnuto na
další schůzi rady.
3) Oznámení kulturní společenské akce "Toužimský kamion
plný zábavy" s tím, že nedostatky spojené s organizováním a
oznámením této akce budou projednány se zástupci organizátorů akce.
4) Návrh smlouvy na poskytnutí příspěvku pro HZS
Karlovarského kraje, stanici Toužim, na rok 2013 s tím, že
částka 250 tis. Kč bude zařazena do návrhu rozpočtu na příští
rok.
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se jednalo o navigační soutěž ultralechkých letounů po kombinované česko - německé trati v délce 173 km.
Soutěže se zůčastnilo 11 letounů se svými posádkami.
Z České republiky přiletělo do Erbendorfu 6 letounů. Pět
posádek bylo z Ultralight clubu Cheb a jedna posádka hájila
barvy Aeroklubu Toužim.
Piloti museli kromě dodržení předem určené trasy předem
spočítat svůj letový čas na hodiny, minuty a sekundy od místa
vzletu až po časovou branku, která se nacházela na letišti
v Chebu. Každá sekunda navíc nebo méně znamenala body
dolů z celkového hodnocení. Kartička s vypočteným časem se
uložila před startem do obálky ke komisařovi soutěže. Dále
museli posádky určit polohu osmi fotografií a vyloučit dvě
falešné fotografie míst, které se na trati nenacházeli.
Opět nás může těšit, že posádka Aeroklubu Toužim získala
v celkovém hodnocení druhé místo hned před třetí posádkou
z Ultralight clubu Cheb.
Věříme, že za již tradiční podpory zastupitelstva města
Toužim, Krajského úřadu Karlovarského kraje a české
pobočky EUREGIA EGRENSIS se podaří v příštím roce uspořádat XI. Ročník Euregia Egrensis 2013, který zpřístupní krásy
našeho kraje z ptačí perspektivy německým sousedům.
Za Aeroklu Toužim
Petr Los

Piloti z Toužimi a Chebu dobývají
i německé nebe
Ve dnech 9.srpna až 18.srpna 2012 se na plachtařském
letišti poblíž německého města Greiz konal již X.ročník plachtařské soutěže EUREGIA EGRENSIS. Jedná se o mezinárodní
plachtařskou soutěž zaměřenou na příhraniční spolupráci
leteckých sportovců obou zemí. Na letišti u města Greiz se
soutěž letos konala již po třetí.
Soutěž je finančně podporována v rámci projektu příhraniční
spolupráce projektu EUREGIE EGRENSIS z fondu malých projektů česko-saského příhraničního regionu a Česko-německého fondu budoucnosti. Všechny tři ročníky byly pod záštitou
vlády Svobodného státu Sasko a starosty města Greiz.
Letos se k závodům slétl neuvěřitelný počet celkem 46
větroňů a z tohoto počtu hájilo české barvy celkem osm
letadel z aeroklubu Toužim - Přílezy se svými posádkami.
Letouny byly rozděleny podle tzv. koeficientů do tří tříd a to
nižší klubové třídy, vyšší klubové třídy a volné třídy.
Koeficienty pro konkrétní letouny stanovuje Německý
aeroklub (DaeC) a jsou obdobou handicapů u jiných sportů.
Díky počasí se podařilo odlétat celkem čtyři soutěžní a tři
nesoutěžní dny, takže výsledky soutěže mohly být prohlášeny
za platné.
V Greizu se létalo několik disciplín většinou tzv. trojúhelníků
přes dva otočné body s návratem na letiště vzletu, které byly
pořadateli zvoleny s ohledem na počasí. Jejich délka se pohyboval od 100 km do 370 km podle tříd. Nejdelší tratě byly
postaveny samozřejmě pro volnou třídu.
Nás může velice těšit, že v malé klubové třídě zvítězil Martin
Valenta z Aeroklubu Toužim a i umístění ostatních českých
pilotů bylo v první polovině soutěžního pole.
Obdobná soutěž s podporou EUREGIA EGRENSIS se konala
21.7.2012 na německém letišti Erbendorf v Bavorsku. Tam

dokončení ze strany 13
B)
Rada města po projednání bere na vědomí:
1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Závěry a informace z jednání s pracovníky Infocentra.
3) Nabídku sl. Kolářové, redaktorky Toužimských novin, na spolupráci při zlepšení informovanosti obyvatel s tím, že příští úterý se
uskuteční jednání o této záležitosti mezi p. starostou a sl. Kolářovou,
a na příští schůzi rady bude o případné spolupráci rozhodnuto.
4) Žádost ředitelky ZŠPaMŠ Toužim, p.o, o změnu názvu školy
na "Základní škola a mateřská škola Toužim, příspěvková
organizace" s tím, že změnu zřizovací listiny po další
konzultaci připraví na některé příští zasedání zastupitelstva.
5) Žádost p. Škutiny o odkoupení nebytového prostoru, bývalé uhelny v
Kosmové s tím, že zjistí oddělitelnost uhelny od kotelny a odhad ceny.
6) Informaci BH Toužim o doplnění vybavení bytu pí Revajové
kuchyňskou linkou.
7) Informaci BH Toužim, že na základě kontroly provedené
rekonstrukce koupelny a WC v bytě pí Revajové bude poskytnuta sleva na nájmu v částce 1 000 Kč na dobu jednoho roku,
a to od 01.09.2012 do 31.08.2013.
8) Zprávu o hospodaření města Toužim a příspěvkových organizací za I. pololetí letošního roku s tím, že zpráva bude projednána na zasedání zastupitelstva.
9) Výroční zprávu ZUŠ Toužim o činnosti školy ve školním roce
2011/2012.
10) Informaci ČSSD, OVV Sokolov, že ve dnech od
03.09.2012 do konce volební kampaně bude v rámci předvolební kampaně ČSSD k volbám do Senátu Parlamentu ČR
projíždět městem propagační vozidlo.
11) Odpově pracovníka KIDS KK, p.o., na požadavek, aby
autobus linky č. 440080 Karlovy Vary - Plzeň zajížděl do
Třebouně s tím, že s tímto požadavkem osloví přímo dopravce
ČSAD autobusy Plzeň.
12) Výsledek místního referenda k otázce výstavby Sociálního
centra v Toužimi s tím, že závazný nesouhlas bude projednán
na zasedání zastupitelstva.
13) Informaci BH Toužim, že dne 30.09.2012 končí nájemní
smlouva s pí Veselou na byt s tím, že k rozhodnutí o prodloužení nájemní smlouvy nemá dostatek podkladů.
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Taktika byla jasná, jsou velcí, ale my budeme šikovnější
a porazíme je. Jak jsme si řekli, tak se také stalo. První
poločas jsme ukončili skórem 3:1 a věřili jsme, že soupeře
druhý poločas nepustíme k naší bráně. Opak byl pravdou
a skóre 4:3 bylo infarktové. Soupeř naštěstí nesrovnal a my
naopak vstřelili ještě jednu branku na konečný stav 5:3. A kdo
se trefil do soupeřovo svatyně: Šulc Lukáš, Osvald Marek,
Hykš Dan a dva přidal Kalina Jan.
Sestava podzimní části krajské soutěže žáků: Burda Filip,
Osvald Marek, Špecián Karel, Kalina Jan, Prchal Jaroslav,
Čech Jakub, Šimek Dominik, Hykš Daniel, Šulc Lukáš, Straka
Matěj, Moravec Tomáš, Štefanský Robert, Hošek Dušan,
Surma Karel, Habart Jan, Ertl Milan, Polívka Jan, Polák Rudolf
a gólman Vitner Ondřej. Jako trenérské duo se představí:
trenér Šimek Zdeněk a asistent trenéra Šulc Jiří.
Klukům patří velké poděkování za bojovnost, úsilí a srdíčko,
které na hřišti při zápasech nechávají.
Děkujeme všem, kteří si najdou čas a přijdou naše bojovníky
podpořit. A te prosba k těm z rodičů, kteří toho svého ještě
při zápase neviděli: "Prosím přijte mezi nás, ten váš malý
fotbalista si zaslouží, aby věděl, že jste s ním, že mu fandíte,
že se na něho koukáte!!!" Není vůbec důležité fotbalu jako
hře rozumět, důležitá je vaše přítomnost. Děkujeme.

SPORT

Dvě domácí utkání zvládli
Žáci SK Toužim na jedničku
V neděli 9. 9. 2012 nastoupili žáci SK Toužim ke svému prvnímu mistrovskému utkání na domácí půdě, kde hostili Olympii
Březová. Utkání se odehrálo v krásném slunečném počasí
před velkým počtem fanoušků. První poločas přinesl pouze
jednu branku a bohužel do naší brány. Po přestávce už měli
kluci vše pod kontrolou a nastříleli svému soupeři tři branky.
Konečné vítězství, výsledek 3:1 a radost jak u trenérské dvojky Šimek - Šulc, tak i v řadách bojovníků hájících žlutočerné
barvy svého mateřského oddílu. Po zápase přišla neodmyslitelná děkovačka věrným fanouškům a slavnostní pokřik
v šatně. Za Toužim vstřelili branky: Marek Osvald, Dominik
Šimek a Jaroslav Polívka.
Druhé utkání na domácím pažitu bylo odehráno dne 16. 9.
2012 se Sokolem Lázně Kynžvart. Když se soupeř objevil
v bráně našeho areálu, trochu jsme se začali obávat, jak
utkání zvládneme. Soupeř měl výškovou převahu a na první
pohled to vypadalo, že nastoupí žáci proti dorostencům.
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