TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXI. číslo 9/2012* cena 5,- Kč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

CO SE DĚJE V TOUŽIMI

Právě vstupujeme do předposledního měsíce letošního roku.
A zatímco ještě na začátku října se leckdy naskytla možnost projít se venku div ne jen v triku, ani ne o měsíc později se z čista
jasna objevil sníh. Pro někoho vytoužené skupenství vody, pro
jiného pokyn schovat se za pec a do jara pokud možno nevylézt.
Spolu s posunem času, který způsobil, že už brzké podvečerní
hodiny se schovávají do tmy, jako by byl listopad měsícem, kdy
není radno cokoliv začínat, do čehokoliv se pouštět a jen čekat,
až se ty nejhorší plískanice přeženou.
A přesto, že takový postoj k začátku zimy má své kouzlo provoněné
horkým čajem nebo grogem a prohřáté zapáleným krbem,
Infocentrum spolu s Toužimskými novinami naopak vyrážejí do
nových projektů. Tím prvním je zapojení Infocentra do projektu
Virtuální univerzity třetího věku, který funguje za podpory České
zemědělské univerzity v Praze. Už na konci října se v kinosále
Infocentra konala první přednáška, které se zúčastnilo hodně přes
deset toužimských seniorů. A protože víme, že přihlásit se do školy
potřebuje důkladné rozmyšlení, možnost vyplnit přihlášku je stále
ještě otevřená. Konkrétně do 8. listopadu, kdy se od 10.00 hodin
koná opět v kinosále přednáška druhá. Pokud se tedy mezi vámi
najdou ještě další zájemci, přijte bu přímo na druhou přednášku,
a nebo kdykoliv před tím do Infocentra. Tématem tohoto semestru
je Astronomie. Podrobnosti si přečtete uvnitř novin.
Dalším a poměrně odvážným projektem je Mateřský klub Střelka.
Tento nápad je ještě úplně v plenkách a jeho vývoj velmi výrazně
závisí právě na vás rodičích, prarodičích, tetách… První ucelená
akce klubu bude bazárek dětského oblečení na konci listopadu.
Další informace o Střelce si nalistujte na dalších stranách.
A do třetice všeho dobrého je tu výzva pro podnikatele a drobné
živnostníky na Toužimsku. Do nového roku by Toužimské noviny
rády vstoupily mimo jiné se seznamem aktivních řemeslníků.
Proto tímto prosíme ty, kteří mají zájem své kontakty a předmět
své živnosti prezentovat v Toužimských novinách, aby údaje o své
živnosti poslali na mail: touzimskenoviny@seznam.cz.
Věřím, že vás informace o novinkách v Infocentru i novinách
potěšily a přinesou vám užitek či alespoň příjemné rozptýlení.
Kateřina Kolářová, šéfredaktorka

V pondělí 29. října začala v Toužimi prvním semestrem Virtuální
univerzita třetího věku. Více se dočtete na straně 5.

Helena Kalendová - autorka fotografií vystavených do konce
listopadu v infocentru. Více na str. 10.

Základní škola praktická a Mateřská škola
v Toužimi podpořily petici za svou existenci
Toužimská Základní škola praktická se stejně jako ostatní ústavy tohoto typu, připojila k petici proti rušení praktických škol.
Podepsaly ji tisíce kantorů, rodičů a dalších lidí.
K prioritám MŠMT patří i inkluzivní vzdělávání a zrušení základních škol praktických. Bez dostatečného finančního a personálního
zabezpečení může být ohroženo vzdělávání všech dětí - se speciálními vzdělávacími potřebami i dětí z běžných základních škol.
Pokud budou zrušeny praktické školy, zaniknou i školy mateřské, které jsou jejich součástí. Děti, které jsou dnes v těchto školkách,
budou zařazeny do běžných tříd mateřských škol - bez dostatečné přípravy učitelů i navýšení rozpočtu.
Není nutné zpochybňovat inkluzi všech dětí do jednoho vzdělávacího proudu, pokud bude dostatečně odborně i finančně zajištěna.
Nyní ale probíhá inkluze pod politickým tlakem, kdy pedagogicko psychologické poradny nezařazují děti s hraničním intelektem do
praktických škol a MŠMT chce základní školy praktické zcela zrušit nejpozději do roku 2017/2018. Aniž by byla zajištěna finančně i
personálně nutná podpůrná opatření. O rušení praktických škol rozhodují lidé z Agentury pro sociální začleňování, kteří nemají žádné
odborné znalosti a praxi, ale spolupracují s MŠMT.
Petice, které se podepisovaly nejen ve školách do 30. října, budou předány ministrovi školství a jejich cílem je vyvolat skutečně
odbornou diskusi a zabránit zrušení praktických škol.
Jana Smetanová, autorka článku je učitelka základní školy v Pardubickém kraji
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rady. Jednání bylo zaměřeno pouze na události na Národní
třídě. Jak je veřejně známo, již 2 hodiny před příchodem průvodu na Národní třídu byl zastaven provoz tramvají v obou
směrech. Dopravní podnik musel rozhodnout již 3 hodiny předem. Již 3 hodiny před příchodem průvodu na Národní třídu byly
v Mikulášské a Konviktské ulici připraveny k zásahu pohotovostní oddíly SNB. Asi jednu hodinu před příchodem průvodu
na Národní třídu byly uzamčeny všechny domovní dveře všech
domů na trase od Perštýna až k Národnímu divadlu. Již 8
hodin před zahájením manifestace byli příslušníci Útvaru rychlého nasazení, kteří byli doma na telefonech, povoláni
k okamžitému návratu ke svému útvaru V 11.30 byla četa
převezena autobusem do Bartolomějské ulice k soustředění,
kde byli instruováni orgány StB o jejich úloze na Národní třídě.
Jejich úkolem bylo z davu vytahovat vytipované osoby a zadržet
je. Útvar rychlého nasazení není cvičen ani určen k policejní
pořádkové službě. Nasazení útvaru rychlého nasazení
odporovalo předpisům FMV. Zatímco studenti byli vmanipulováni k jistému výprasku na Národní třídě, ti kteří si později
přivlastnili zásluhy na převratu, prchli již v odpoledních hodinách
z Prahy i s rodinami a v bezpečí se oddávali snění o majetku,
který získají v restitucích. Patrně dobře věděli, že právě oni
budou vytahováni z davu a budou zadrženi.
Jaroslav Hráský

VÝROČÍ

Velká listopadová
sametová revoluce
V letošním roce si připomínáme již 23. výročí politicko-ekonomického převratu v naší zemi, který přinesl našim občanům
svobodu a demokracii, ale také mnoho negativního. Po tzv.
velké sametové došlo v naší zemi k rapidnímu zhoršení
mezilidských vztahů. Takže v naší zemi zvítězila lež a nenávist
nad pravdou a láskou. Dochází zde k častým projevům rasové
nesnášenlivosti, za což jsme právem kritizováni zeměmi EU.
Na pracovištích dochází k tzv. "Mobbingu", což je vytěsňování
nepohodlných a hlavně nových pracovníků z pracovního kolektivu. Všudypřítomný rozklad a úpadek mezilidských vztahů
pokračuje i po 23 letech.
A jak jsme slavili státní svátek 17. listopadu v předchozích
letech? Zapalovali jsme svíčky, které jedněm připomínali
události na Národní třídě, druhým pohřeb ideálů, které vkládali do sametové revoluce. Někteří využívají tohoto svátku
k loupežím a krádežím, jiní zase k rasově motivovaným
shromážděním, které často vyústí až k fyzickým útokům.
Výroky postaviček listopadového převratu o národním
usmíření a humanitě byly pouhou frází, která měla posloužit
a také posloužila k oklamání občanů. Bylo snad rozbití
Československého státu výrazem národního usmíření?. Je
nehoráznou mystifikací tvrzení, že v Československu došlo
k revoluci, tedy ke spontánnímu vystoupení obyvatelstva proti
vládě KSČ. Nebyla to revoluce, ale vyjednané předání moci.
Tento fakt potvrzuje i průběh restitucí a privatizace.
Převrat nebyl v žádném případě autonomní záležitostí
Československa, ale byl důsledkem kontextuální politiky USA
a SSSR pro Evropu. Převrat přímo souvisel s rozpadem celé
socialistické soustavy. Součástí dohod mezi USA a SSSR byla
patrně i forma a průběh převratů v komunistických zemích.
K převratům došlo synchronizovaně během 7 měsíců. Země
východního bloku se dostaly do ekonomické krize, způsobené
jednak závody ve zbrojení mezi USA a SSSR, ale i jinými
aspekty. Na změnách v Evropě se dohodl pravděpodobně
Gorbačov a Regan, při Reganově návštěvě v Moskvě v červnu
roku 1987. Den 17. listopadu byl vybrán záměrně.
17. listopad je Mezinárodním svátkem studentstva a zaručoval mezinárodní odezvu před schůzkou Gorbačov - Bush st. na
Maltě. Součástí těchto dohod bylo ujednání o využití komunistických oligarchií k udržení pořádku a zachování vlivu
v mocenských a hospodářských strukturách po převratech.
K tomu účelu vznikla účelově kooperace mezi KGB a CIA.
17. listopadu 1989 byl v Praze přítomen generál KGB Viktor
Gruško.
Pár historických faktů: K vyšetření událostí 17. listopadu byly
ustaveny dvě komise, jednak komise FS, a dále Nezávislá
komise studentů, kteří nebyli spokojeni se závěry vyšetřovací
komise FS. Jak vyplývá ze správy, zveřejněné Nezávislou komisí
studentů, bylo zmanipulováno jednání Pražské vysokoškolské

TURISTIKA

Říjnový výlet za humna měl cíl
v Ovesných Kladrubech
Tradiční Den živých vod, kdy Místní akční skupina Náš region
a její členové představuje vždy další zrekonstruovanou kyselku,
pramen nebo přírodní zajímavost, se v neděli 28. října 2012
konal již po sedmé! A Infocentrum i tentokrát využilo příležitosti
uspořádat další zajímavý Výlet za humna.Tentokrát se účastníci vypravili do Ovesných Kladrub za Přírodní památkou
Mihostovské mofety. Výjimečnou, by trochu opomíjenou
přírodní památku se podařilo zpřístupnit pomocí vyznačené turistické stezky z Ovesných Kladrub, díky níž bude možné
Přírodní památku Milhostovské mofety navštívit v kterémkoliv
ročním období, nezabloudit a podstatné informace se
dozvědět z informační tabule.
-IC-
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

KULTURA

Krajské i senátní volby v letošním
roce v Toužimi vyhráli komunisté

PROGRAM NA LISTOPAD 2012
VÝSTAVA: ZAPOMENUTÍ/ VERGESSENE
fotografky Heleny Kalendové
Hřbitovy. Zrcadlový obraz našich obydlí v dimenzi věčnosti.
Infocentrum
čt
1. 11. 12.30 hod VÝLET DO PRAHY
Prohlídka historické budovy Národního divadla. Činohra
Mikve.
Náměstí Jiřího z Poděbrad
čt
8.11. 15.00 hod.
TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Svíčky z palmového vosku.Vstupné 20,- Kč.
Infocentrum

Letos se obyvatelé Toužimi vydali k volebním urnám dvakrát.
Kromě voleb do zastupitelstva Karlovarského kraje se totiž
konaly i senátní volby. První volební víkend, 11. a 12. října
přišla odevzdat svůj hlas necelá čtvrtina všech voličů,
24,69 % lidí. V celém kraji byla volební účast zhruba 31 a půl
procenta.
Toužimští poslali do zastupitelstva Karlovarského kraje
nejvíce hlasy komunisty (26,97% odevzdaných hlasů). Druzí
skončili sociální demokraté (26,12 %). Třetí s velkým odstupem skončilo Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst (10,59
%), Občanská demokratická strana získala 8,61 % hlasů
a Alternativa 7,2 %. Další strany dopadly takto: Koalice pro
Karlovarský kraj shodně s TOP 09 a Starostové pro KVK 4,51
%, Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 2,96 %, DSSS - STOP
NEPŘÍZPŮSOBIVÝM! 2,54 %, Česká pirátská strana shodně
s Suverenita - Strana zdravého rozumu 1,41 %, Strana svobodných občanů 1,27 %, Volte pravý blok www.cibulka.net
0,98 %, Národní socialisté - levice 21. století 0,70 % a Věci
veřejné 0,14 %.
Rozdělení křesel podle výsledků voleb v celém karlovarském
kraji tedy vypadá následovně. Komunisté získali 14 mandátů,
ČSSD 13, ODS a HNHRM shodně po pěti mandátech a TOP +
STAN a Alternativa po čtyřech křeslech.
V prvním kole senátních voleb, které se konalo týž den jako
volby do krajského zastupitelstva poslali toužimští voliči do
dalšího souboje dva kandidáty: Zdeňka Berku za ČSSD
a Jiřího Holana za KSČM. Ve druhém kole by sice v Toužimi
těsně zvítězil komunista Holan, ale za celý obvod jej těsně
s rozdílem necelých 13 % hlasů porazil sociální demokrat
Berka.
Informace o výsledcích voleb jsme čerpali z webu idnes.cz
v záložce Volby 2012.
Lenka Hudečková

DÍVČÍ VÁLKA

pá

16.11.
19.30 hod.
MAWSON A RIMORTIS

Koncert místní kapely a skupiny Rimortis se stylem powerspeed-metal.
Sokolovna Toužim

so

17.11.
20.00 hod.
ZUBAŘSKÝ PLES

III. Zubařský ples organizovaný p.MUDr. Jaroslavem Kolesou
a jehož výnos bude věnován Kojeneckému ústavu v Karlových
Varech.
Sokolovna Toužim
čt
22.11. 15.00 hod.
TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Přírodní glycerínová mýdla. Vstupné 20,- Kč.
Infocentrum
čt
22.11. 17.00 hod.
DÁMSKÝ KLUB
Vánoční dekorace z pedigu.
Infocentrum

so

24.11.
15.00 hod.
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Loutkové představení známé pohádky přiváží loutkové divadlo
Samuel z Konstantinových Lázní. http://divadlosamuel.webnode.cz/kalendar-akci/
Sokolovna Toužim

so

24.11.
19.30 hod.
DÍVČÍ VÁLKA

Divadelní komedie Františka Ringo Čecha v podání Divadelní
scény DK Ostrov.
Sokolovna Toužim
po
26.11. 10.00 - 15.00 hod.
BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
„Pronájem“ prodejního místa je symbolických 20,-Kč
Infocentrum
út
27.11. 16.00 hod.
KŘÍŽOVÁ CESTA
Otevření křížové cesty u kostela sv. Blažeje pod Nežichovem.
Branišov
čt
29.11. 17.00 hod

sokolovna

24.11. v 19.30

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY
Již tradiční setkání seniorů při hudbě. K tanci i poslechu tentokrát hraje a zpívá duo Milan Suchánek a Roman Straka.
Sokolovna Toužim

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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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

DĚTSKÝ BAZAR

Ve spolupráci s Městskou knihovnou Toužim jsme pro Vás
připravili knižní novinky, které si zde můžete vypůjčit.
pro ženy:
Brown, Sandra Večeře v horách
Haran, Elizabeth Místo na slunci
Jordan, Penny Nečekaný návrat
Kleypas, Lisa Místo na slunci
Krentz, Jayne Ann - Rozmary osudu
Small, Bertrice Koruna osudu
Small, Bertrice Královna stínů

Manuál BAZÁRKU
1) zájemci o prodej dětského zboží se dostaví mezi 9.15
a 9.45 hodin do kinosálu v IC Toužim s oblečky, hračkami
a dalšími doplňky pro děti, které chtějí prodávat - prosíme
opravdu jen dětské oblečení a věci!
2) prodejci dostanou od Infocentra cenovky, kterými označí
své zboží (cena za kus, případně i velikost, materiál…)
3) "pronájem" prodejního místa je symbolických 20,- Kč

české pro ženy:
Teremová, Lenka - Do tmy se neohlížej
Szalaiová, Romana - Maják jménem láska
Řeháčková, Věra Unesli nám dcerku
Řeháčková, Věra - Co mi život přichystal
Millerová, Lucie --a postarej se o Elišku
Bellová, Bianca Mrtvý muž
humor a povídky:
Prušinovský, Jan Bouzek, Ota -

4) své dětičky můžete vzít s sebou, připravíme pro ně koutek
na hraní, kreslení apod.
5) drobné občerstvení, jako je káva, čaj či studený nápoj,
bude připravené
6) prodej si zajiš ují sami účastníci, Infocentrum pouze poskytuje zázemí. Neručíme proto za ceny, kvalitu či stav prodávaných věcí. Vše je na vaší vlastní domluvě

Okresní:Přebor
Když úhoři táhnou s srnci říjí

7) vlastní prodej začíná v 10.00 hodin

pro muže:
Zuiker, Anthony E. - Level 26
Nesbo, Jo Spasitel
Nesbo, Jo Nemesis
Nesbo, Jo Lovci hlav
Ludva, Roman Falzum
Ludlum, Robert Bourneovo ultimátum
pro děti a mládež:
Dědeček, Jiří Groening, Matt Groening, Matt Groening, Matt -

Pohádky o malé tlusté víle
Simpsonovi: Komiksové extrabuřty
Simpsonovi: Promenáda
Simpsonovi: Simpsoráma

Otvírací doba -Městská nihovna v Toužimi:
Po 8:00 - 17:00
St 8:00 - 16:00
Čt 8:00 - 16:30
v úterý funguje školní knihovna od 7:45 - 11:45
v pátek je zavřeno
Poplatky:
registrační poplatek:
roční členský poplatek
40,- Kč
studenti a důchodci
20,- Kč
děti a důchodci nad 70 let zdarma

Při přípravě tohoto článku děkujeme za spolupráci paní
Lucii Jankuliakové.
Infocentrum Toužim
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Virtuální univerzita třetího věku pro
seniory v Toužimi

POZVÁNKY

STŘELKA

Čím dál více seniorů se dožívá důchodového věku v dobré
duševní a fyzické kondici. Pro její udržení je důležitý aktivní
přístup k životu a další zapojení těchto občanů do společenského dění.
Jednou z možností činorodého přístupu ke stáří je další
vzdělávání v tzv. Univerzitě třetího věku (U3V). A hlavně pro
potřeby menších měst a obcí, které jsou daleko zdosahu univerzitních a krajských měst, jsou tady Virtuální univerzity
třetího věku.
Právě do takového projektu se zapojilo také Infocentrum
Toužim. Garantem VU3V je Česká zemědělská univerzita.
(podrobnosti o projektu jsou na www.e-senior.cz).

Ve všech větších městech se maminky i s dětmi předškolního
věku scházejí v tzv. Mateřských centrech, kde si předávají
zkušenosti mezi sebou o dětech, dětských nemocech,
o domácnosti, hrají se hry, dělají přednášky, cvičení, to vše
za pomoci samotných maminek. Postupně se tento trend
dostává i do menších měst a malých obcí. Pokaždé ale za
výrazné pomoci právě rodičů malých dětí. Infocentrum Toužim
pro vás chce mateřské centrum zajistit. Na tahu jste te ale
vy. Přijte na první schůzku a domluvme se, jak chceme nový
klub provozovat a jakým aktivitám se budeme věnovat.
Ambice nemusíme mít vůbec malé. Co třeba takové loutkové
divadlo pro naše nejmenší? Nebo cvičení pro malé děti
s maminkami či tatínky? Fantazie nemá žádné meze a my vás
v žádných nápadech omezovat nebudeme. Naopak!

V Karlovarském kraji je toužimské infocentrum teprve druhým
místem, které se do tohoto inovativního projektu zapojilo.
První takové konzultační středisko vzniklo v Chebu.

Pro začátek ovšem postačí, když si naplánujeme bazárek
dětského oblečení a popovídáme o Vánocích i v jiném kontextu, než je jen hon za dárky a perfektně uklizený byt.
Program na první schůzky pro vás vymyšlený máme, jak se
dočtete níže. Další už ale musíme vymyslet spolu. Jde především o váš čas a zábavu vašich dětí. Tak neváhejte a zapojte se.

Popis výuky:
Výuka univerzity třetího věku, někdy též nazývána virtuální nebo elektronická, zahrnuje skupinové přednášky natočené vysokoškolskými
lektory, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity.
Během šesti semestrů (tzn. tří let) mohou zájemci volit v přednáškovém cyklu "Svět kolem nás" z následujících témat:
Astronomie, Lesnictví, Využití informačních technologií, Podporování
rozhodování a řízení, Evropská unie a Lidské zdraví. Senioři nemají
povinnost po přihlášení studovat všechny semestry, ale mohou si z
vypsaných témat vybírat a je tedy na nich, co a s jakou intenzitou
chtějí studovat.
Jednotlivé, přibližně hodinové přednášky shlédnou posluchači
společně 6x za semestr (cca každých 14 dní). Po každé přednášce
může další hodinu probíhat společná diskuze řízená moderátorem v
návaznosti na přednášené téma. Dále účastníci vypracují samostatně nebo kolektivně elektronický test k ověření pochopení výkladu.
Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím e-mailové komunikace v prostředí VU3V portálu zaslat lektorovi - přednášejícímu,
který do předem stanoveného termínu zašle odpovědi.
Časový prostor do další přednášky může každý senior bu
samostatně nebo ve skupinkách opakovaně využít k samostudiu
jichž vyslechnutého tématu. Pokud má účastník problém s
ovládáním počítače, možností přístupu k němu nebo je pro něj
vyhovující tištěná podoba přednášky, lze tuto získat v podobě
připraveného tištěného materiálu.

Zveme Vás do klubu Střelka, který se koná
každé pondělí dopoledne od 10 do 12 hod
a odpoledne od 15,30 do 17 hod
v infocentru Toužim na Náměstí Jiřího z Poděbrad 35
(bývalá radnice, dole v budově se nachází cukrárna)
Při našem prvním setkání se všichni společně seznámíme
a povíme si o knížkách pro děti, které si můžete vypůjčit
v naší Městské knihovně Toužim. Naplánujeme společně bazar
dětského oblečení. Děti si budou pod naším dohledem hrát.
Při příštím setkání si budeme vyměňovat recepty na vánoční
cukroví a povíme si o tom, jaké tradice ještě v rodinách
dodržujeme. Máte-li ve své sbírce receptů nějaké dietní
cukroví, jistě ho všechny uvítáme. Rovněž se těším, že si
povíme o tom, že Vánoce nejsou jen o velkém množství
těžkého a tučného jídla, ale také o aktivním pohybu, do
kterého hravě zapojíte celou rodinu.
Přineste si pro své dě átko vhodnou hračku, kterou má rádo.
Pokud se najde "hlídací" babička nebo tetička, je samozřejmě
taky zvána. Zkušenosti starších nejsou nikdy k zahození :-).
Tatínky na rodičovské dovolené také rádi zveme.
bazar dětského oblečení
uspořádáme 26. listopadu 2012
v kinosále v budově Infocentra Toužim od 10 do 15 hodin

Tématem prvního semestru je Astronomie. Potkávat se
budeme postupně na čtyřech přednáškách, které se budou
konat v těchto termínech:
1. přednáška
pondělí 29.10.
16.30
2. přednáška
čtvrtek 8.11.
10.00
3. přednáška
čtvrtek 22.11.
10.00
4. přednáška
čtvrtek 6.12.
10.00

Milé maminky, tatínkové, babičky i tetičky, těšíme se na vás.
Bazárek se koná za podpory města Toužim.
Infocentrum Toužim

Cena semestru je 150 korun pro jednoho studenta.
Další podrobnosti se dozvíte v Infocentru
nebo na telefonu 776 728 634
5
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Rekonstrukce náměstí
se opět rozjela

VE ZKRATCE

Oslava státního svátku 28. října

Po delším přerušení, způsobeném problémy s projektovou
dokumentací stavby, se na konci října opět rozjely stavební
práce na náměstí, přesněji realizace první etapy celého
projektu - výstavba deš ové kanalizace, kterou provádí pro
zhotovitele, tedy Metrostav, a. s., karlovarská firma Kanov
s. r. o. Její bagry se znovu zakously do země pod zámkem
a v Karlovarské ulici. Současně by měl proběhnout i další
archeologický průzkum v prostoru zaniklé městské Dolní
brány.
-ji-

Již tradičně se v našem regionu slaví 28. říjen společným
setkáním v Protivci u Žlutic. Právě zde se totiž nachází jeden
z nemnoha památníků prvního československého prezidenta
Tomáše Garigue Masaryka v Karlovarském kraji. Tradici
založila skupinka nadšenců z Toužimi kolem dnešního občanského sdružení Pod střechou spolešně s panem Františkem
Švarcem ze Žlutic, dnes ji aktivně podporují města Žlutice a
Chyše. I přes nepříznivé zimní počasí se v Protivci sešlo asi
padesát občanů. Žlutická základní škola připravila kulturní
program a přítomní zástupci obcí
a občanů položili k pomníku květiny
a věnce. Bohužel z našeho města dorazil
pouze zástupce sdružení, nabízené
možnosti přepravy zvláštním autobusem,
který vypravilo město Žlutice, nikdo
z Toužimských nevyužil, stejně jako
návštěvy chyšského zámku či zdejšího
Zámeckého pivovaru. Jak ve svém projevu připomněl starosta Žlutic Mgr. Bc.
Josef Slavík, mělo by být slavení tohoto
našeho "dne nezávislosti" občanskou
povinností a ctí, tak jak tomu je třeba
v Americe. Tak třeba příště, při příležitosti
95. výročí vzniku našeho moderního
státu.
-ji-

Filmaři v našem regionu
Student katedry režie na pražské Filmové
akademii múzických umění - FAMU,
Bc. Jan Březina, si k natočení svého
absolventského filmu vybral lokaci
v našem regionu. Film s názvem Maria
Stock se točil zejména ve Skocích, ale
také ve Štědré a na dalších místech. Ve
filmu hrají kromě zatím neznámého Jana
Strejcovského či amatérů také herci jako
Ondřej Pavelka či Pavel Opočenský,
kameramanem filmu je Jan Skriečka.
Impresivně pojatý film ze současnosti
sleduje mladého člověka a jeho cestu
za sebepoznáním, bude dokončen na
jaře, kdy se dostane do kin.
-ji-
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MYSLIVCI

Návštěva závodu WITTE Nejdek

Troubená mše svatá Es - dur
v Toužimi

V rámci projektu Škola pro život navštívili žáci 8. a 9. tříd
ZŠ Toužim nejdecký závod WIITTE Nejdek.
ZŠ Toužim J. Váňová, Mgr. M. Píbalová

V sobotu 20. října 2012 pořádala společně myslivecká
sdružení Kosmová, Bažantnice, Lachovice a Rozborn troubenou mši svatou Es - dur v hudebním podání Lovecké trojky
trubačů z Otročína a Komorního pěveckého souboru Rosa
Coeli ze Žlutic. Svato-Hubertská mše svatá byla sloužena ke
cti svatého Huberta - patrona cechu myslivců, hajných a také
lesníků. Mše svatá byla také vzpomínkou na kamarády
z cechu, kteří nás již předešli na věčnost. Příslušníci cechu
svatého Huberta, příznivci a milovníci hudby se sešli za krásného slunečného počasí před kostelem Narození Panny
Marie. Příslušníky cechu svatého Huberta a všechny přítomné
přivítal zástupce mysliveckých sdružení pan Mikula z Útviny,
který také připomněl památku kamarádů myslivců, hajných
a lesníků, kteří již nejsou mezi námi. Po úvodním slovu se
přítomným představilo ve dvou skladbách Lovecké trio
trubačů pod vedením pana Šouleje, kterého doprovázeli na
své nástroje pánové Nováček a Přeslička. Po tomto úvodním
aktu se všichni odebrali do kostela na mši svatou,
celebrovanou P. Josefem Štěpaniakem. Lo kostela se záhy
zaplnila podmanivými tóny trubek, doplňovaných krásným
zpěvem pěveckého souboru Rosa Coeli, který byl pro
milovníky komorní hudby skutečným zážitkem. Společné
vystoupení těchto těles nebylo rozhodně první a nebude ani
poslední. Všude kde vystupují, sklízejí velký úspěch. Tradice
troubených mší svatých ke cti svatého Huberta měla svůj
počátek v obci Otročín a záhy se rozšířila do širokého okolí.
A jaká byla účast na mši svaté ke cti svatého Huberta
v Toužimi? Na této mši svaté bylo přítomno 63 lidí.
Jaroslav Hráský

Letem světem od Afriky na Tahity
V půběhu měsíce září 2012 navštívili žáci 7. ročníků v rámci
výuky Zeměpisu zajímavou výstavu v místním Infocentru
v Toužimi, která se týkala černého kontinentu. Cestovatelé
A. Kaucká a R. Bauer procestovali černý kontinent od severu
až k jihu a své dojmy a poznatky shrnuli do fotografií,
poznámek, kalendáře a webových stránek celé expedice. Žáci
si prohlédli velmi krásné přirozené fotografie místních obyvatel, flory, fauny a zeměpisných zajímavostí zdejší krajiny.
S průběhem celé expedice a jejími nelehkými začátky, se
můžete
seznámit
na
webových
stránkách
www.divokaafrika.cz. Určitě stojí za to, přenést se alespoň
virtuálně do jiných pro nás exotických dálek a uvědomit si, jak
se žije nám a jak žijí jiní lidé v souladu s přírodou a se zákony
neohrožené divočiny tisíce kilometrů od nás.
ZŠ Toužim J. Váňová, Š. Vodrlintová

VÝZVA

pro podnikatele a živnostníky
Toužimské noviny plánují v prvním vydání v roce 2013
zveřejnit seznam podnikatelů a živnostníků na
Toužimsku. Proto prosíme ty, jejichž obživou je řemeslo
nebo jiná podnikatelská činnost a chtějí o sobě dát
svým spoluobčanům vědět, aby na mailovou adresu TN
(touzimskenoviny@seznam.cz) poslali své jméno,
adresu, telefon či jiný kontakt a předmět svého
podnikání nebo živnosti. Výsledný seznam by měl mít
formát podobný jako známe například ze Zlatých stránek
či podobných katalogů.
Předem děkujeme za vaše reakce.
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Info z INFOCENTRA

Výlet za humna - Krasíkov
V sobotu 6. října uspořádalo Infocentrum Toužim za krásného
slunečného počasí výlet do přírodního parku Hadovka. Název
parku je odvozen od jména potůčku, pramenícího na Tepelské
vrchovině, pod obcí Pěkovice a protékající Bezdružickou
vrchovinou, kde svou pou končí ve vodách Úterského potoka.
Cílem v pořadí již šestého výletu za humna byly tentokrát
Slavnosti jablek, které se odehrávaly na úpatí vrchu Krasíkov
i na samém vrcholu, kde se nachází zřícenina hradu Krasíkov
(Švamberk) 632 metrů nad mořem, postaveného ve 13. století a zdevastovaný kostel sv. Jiří, který prochází nákladnou
obnovou. Právě prostranství na vrcholu je hlavním dějištěm
oslav. Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní program,
ve kterém se představily hudební skupiny nejrozmanitějších
žánrů, hrálo se zde i divadlo. Byl zde také rukodělný jarmark,
kde byla možnost zakoupení výrobků certifikovaných regionální značkou. Ve stánku Tepelského regionu byly k dostání
výrobky keramické dílny Chmelařových z Radyně, zakoupením
těchto výrobků bylo možno přispět na obnovu zdevastovaného
kostela v Boněnově. Na vrcholu se také prezentovala
Záchranná služba a sdružení Bezdružická lokálka. Pro mlsné
jazýčky byly připraveny nejrůznější dobroty z jablek i jiné
regionální potraviny. Pivaři měli možnost ochutnat jablečné
i tradiční pivo Chodovar a byla možnost ochutnat čerstvě
vylisovaný jablečný mošt. Ve dvoře na úpatí kopce se zase
čepovalo pivo Bernard a k poslechu vyhrávala country sešlost.
Dvůr je také malou zoologickou zahradou. Krásného podzimního počasí využili skalní turisté i někteří návštěvníci
k toulkám po okolí a návštěvě památníku na Ovčím vrchu a
kaple na úpatí. Podzimního výletu za humna se zúčastnilo
29 občanů. Výlet se líbil a někteří účastníci projevili přání
výlet si na Slavnost jablek v příštím roce znovu zopakovat.
Jaroslav Hráský

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 se zase děti věnovaly výrobě naušnic z rockailu
(viz foto) a o týden později si vyzkoušely výrobu bylinných solí.

ZAPOMENUTÍ / VERGESSENE
Dne 26.10.2012 proběhla v Infocentru Toužim vernisáž
výstavy ZAPOMENUTÍ/VERGESSENE fotografky Heleny
Kalendové. O průvodní slovo, prokládané hudbou s texty
patřícími většinou poutnímu místu nedalekých Skoků,
se postaral písničkář Petr Linhart. Výstavu fotografií, míst
smutku i naděje, bude možno navštívit do 30.11.2012.
Jste srdečně zváni.
Infocentrum Toužim
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Pranostiky našich předků - LISTOPAD

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Zájezd do Weidenu

w Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima k létu.
w Když v listopadu kvetou stromy podruhé,
tak zima jistě levná nebude.
w Léto Všech svatých (1.11.) trvá tři hodiny,
tři dny nebo také tři týdny.
w Den Všech svatých je poslední, který léto přivádí.
w Všeci svatí léto, svatý Martin zimu.
w Den svatého Martina (11.11.) zimní časy začíná.
w Na svatého Martina drž se synku komína.
w Husa o Martině nejpěkněji zpívá.
w Přijede-li svatý Martin na bílém koni,
metelice za metelicí se honí.
w Na Martina medvěd líhá.
w Svatá Kateřina (25.11.) chodívá ráda bíle přioděna.
w Na svatou Kateřinu před zimou pod peřinu.
w Přišla svatá Kateřina, nevzdaluj se od komína.
w Svatá Kateřina peklo zamyká, nebe odmyká.
w Vysadí-li dívka na svatého Ondřeje (30.11.)
do hrnku třešňovou větévku a rozkvete-li
do Božího narození, pak se dívka vdá.
w Kdo se na svatého Ondřeje při postu modlí
a zdá-li se mu něco v noci, to se vyplní.

Již tradičně pořádá Centrum pro zdravotně postižené
karlovarského kraje autobusový zájezd do Weidenu dne
29. 11. 2012. Zájezd umožňuje účastníkům nákupy
v městečku WALDSASSENU a WEIDENU. Dále je možné
navštívit bezbariérový aquapark v již zmiňovaném WEIDENU.
Vstup do aquaparku je na 3 hodiny. Zde můžete relaxovat ve
vířivkách, zaplavat si v divoké řece, najdete zde i tobogán
a skákací můstky. Samozřejmě si můžete zaplavat
i v klasickém plaveckém bazénu. Doporučujeme připojistit se.
Zdravotní a úrazové pojištění není v ceně zájezdu.
Nástupní místa jsou v Karlových Varech, Sokolově a Chebu.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle
602 340 549, 353
234 666 nebo
přímo v Centru pro
zdravotně postižené
na
adrese
Sokolovská 54, 360
05 Karlovy Vary.
Centrum pro
zdravotně postižené
Karlovarského kraje

Jaroslav Hráský

SKRÝVAČKY DOMÁCÍ ZVÍŘATA ANEBO
MLÁĎATA :

SKRÝVAČKY - ČÁSTI TĚLA
Dáš si vodu, čaj nebo kávu?

Jsi na tahu, Samueli!

Ano, halíře již u nás neplatí.

Zkus to, doskoč, kam se ti podaří, ale neboj se.

Více očí, více hlav a záhada je vyřešena.

Jde mi to jako zamrzlému ptáku létat.

Dneska půjdeme okolo rybníka.

Jako těhotná jsem přibrala 10 kg.

Tvoje paruka vypadá skvěle.

Podkoní Karlíček zlomil si malíček.

Obři chodí dosti ztěžka.

Mamíí, koukej na stromě, už jsou jehnědy!

Letošní výnos byl proti loňsku slabý.

Prosím tě, podej mi kapesník.

Cukr, káva, limonáda!

Vrána dělá krá krá, vážení žáci, naslouchjte výkladu!

Má barvu jako len, očistit ho stačí jen.

Mami dáš mi ještě něco k jídlu prosím?

Jeden kapr stačí pro nás čtyři.

Sežeň mi kopr a semínka petrželky.
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DOŠLO DO REDAKCE

Z RADNICE

Středeční Audience u starosty se
rozjíždějí…

Dobrý den, prosím o zprostředkování níže uvedené reakce na
článek "Duben 1945 - Pochody smrti" od J. Hráského
v Toužimských novinách č. 4/2012.
Dovolím si opravit dvě tvrzení v tomto článku:
1) "19.dubna napadli hloubkoví letci nádraží v Toužimi
a v Ovesných Kladrubech, kde zahynul farář a tepelský
premonstrát Augustin Hilburger."
Premonstrát Augustin Hilburger zahynul 19. dubna 1945
v Oberbibrachu v Bavorsku, nikoliv v Ovesných Kladrubech
(vizhttp://hloubkari.wordpress.com/2010/05/27/792083aktualizovano-tepelsky-premonstrat-zahynul-v-bavorsku-nikoliv-v-ovesnych-kladrubech/)
2) "21. dubna byl nad železničním tunelem u Vlkovic napaden
americkými hloubkovými letci pochod smrti vězňů z koncentračního tábora Lengenfeldu a zahynulo několik desítek
vězňů. Stejná situace se opakovala i u Pístova, kde při střelbě hloubkových letců a příslužníků SS zahynulo 51 vězňů."
K útoku na pochod smrti došlo mezi Vlkovicemi
a Martinovem, v Pístově byly následně oběti pohřbeny.
Filip Vojtášek

Ve snaze být občanům zase o krok blíže, zahájil starosta
města Alexandr Žák takzvané "Starostovské audience". Ty
mají zajistit, že bude i bez předchozí domluvy vždy v pravidelném termínu k zastižení. Čas rezervovaný výhradně pro potřeby obyvatel města je vždy ve středu od 15 do 17 hodin. Zatím
se taková audience konala čtyřikrát. Za tuto dobu se už několik prvních zájemců o informace objevilo a nejčastějším
tématem byla aktuální rekonstrukce náměstí, příspěvky pro
spolky a rozšiřování kapacity místních mateřských škol.
Starostovské audience budou pokračovat dále i v listopadu ve
stejné dny a ve stejném čase. Pokud byste přišli s dotazem,
na který není možné odpovědět okamžitě, domluvíte se na
způsobu, jakým reakci na svůj podnět získáte.
-kat-

KRIMI

Nezletilí zmlátili staršího muže,
radnice chystá přednášku
o bezpečnosti seniorů
V sobotu 13. října brutálně napadli v Toužimi dva nezletilí
chlapci šedesátiletého muže v jeho vlastním domě. Zmlácený
muž skončil s těžkými zraněními v nemocnici a podle lékařů
byl jeho stav po převozu velmi vážný. Policistům se podařilo
případ vyřešit vcelku rychle. Pachatele zvláš zavrženíhodného
útoku už dopadli. Vzhledem k tomu, že jde o nezletilé, nesmí
policisté vyzradit vůbec žádné další podrobnosti. I přes
nedostatek oficiálních zpráv se informace o případu v Toužimi
rychle rozšířily.
V důsledku toho, že téměř dva týdny po útoku byla tato
událost často diskutovaným tématem, se město rozhodlo, že
uspořádá ve spolupráci s policejními preventisty veřejnou
diskuzi na téma bezpečnosti a zaměřená bude hlavně na
ochranu seniorů jako ohrožené skupiny obyvatel.
O přesném termínu a místě konání této debaty vás budeme
včas informovat.
-kat-
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14) Krátkodobý nájem zasedací místnosti v budově MěÚ
Toužim společnosti JOB ASISTENT s.r.o., Teplice, k realizaci
projektu „Šance na změnu“ a pověřila p starostu podpisem
nájemní smlouvy.
15) Zmocnění pro Mgr. R. Janáka k podepisování pracovně
právních vztahů mezi ZŠ Toužim a ředitelkou školy při realizaci
projektu „Zvyšování kvality vzdělávání v Karlovarském kraji –
Škola pro život“.
16) Přidělení bytu v ubytovně, Školní ulice č.p. 492, Toužim,
J. Hovorkovi s platností od 01.10.2012, po dobu výkonu činnosti správce sportovního areálu, za dříve dohodnutých podmínek.
17) Opravený a doplněný odpisový plán TSM Toužim na rok
2012.
18) Souhlasné stanovisko k úpravě povrchu před vchodem do
domu č.p. 364 v Plzeňské ulici zámkovou dlažbou na náklady
vlastníků bytových jednotek.
19) Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v Plzeňské ulici
č.p. 164, Toužim, uzavřené s P. Veselou, na dobu určitou,
s platností od 01.10.2012 do 30.09.2013.
20) Přijetí věcného daru od společnosti Marbes Consulting
s.r.o., Plzeň, v hodnotě 51 000,- Kč pro ZŠPaMŠ Toužim.
21) Finanční odměnu pro ředitelku ZŠPaMŠ Toužim ve výši
dle zápisu.
B) Rada města po projednání bere na vědomí:
1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Zprávu o činnosti ZŠ Toužim ve školním roce 2011 – 2012.
3) Žádost o.s. DROSERA, Sdružení ochrany přírody a krajiny,
Bublava, o příspěvek na činnost s tím, že příspěvek na rok
2013 neposkytne.
4) Oznámení KSČM – okresního výboru v Karlových Varech, že
dne 9. října 2012, od 15:00 hod., bude na náměstí a v ulicích
města Touţim shromáždění a představení kandidátů KSČM do
Zastupitelstva Karlovarského kraje.
C) Rada města po projednání zamítá:
1) Záměr na prodej části pozemku p.č. 935 o výměře 90 m2
a části pozemku p.č. 933 o výměře 2 600 m2 v k.ú. Radyně.
2) Nabídku společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., na
spolufinancování provozu veřejného telefonního automatu
v Kosmové, což bude mít za následek zrušení tohoto VTA.

RADA MĚSTA
Usnesení č. 20/2012
Ze schůze Rady města Toužim č. 20 konané dne 24. září
2012
A) Rada města po projednání schvaluje:
1) Nájem pozemku p.č. 943/1 o výměře 18 214 m2 v k.ú.
Políkno u Toužimi ZO Českého svazu ochránců přírody Alter
meles, Žižkov 345, Žlutice, s platností od 01.10.2012 na
dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 0,10 Kč/m2.
2) Odložení žádosti N. Jarošové o koupi zahrádky do doby, kdy
bude připraven prodej zahrádek Pozemkovým fondem v této
lokalitě.
3) Odložení žádosti P. Škutiny o koupi bývalé uhelny
v Kosmové k projednání na příští schůzi rady, společně
s žádostí předchozího zájemce.
4) Ukončení nájemní smlouvy na část nebytového prostoru
o výměře 9,5 m2 v Plzeňské ulici č.p. 508, Toužim k datu
31.10.2012.
5) Záměr na nájem nebytového prostoru o výměře 9,5 m2
v Plzeňské ulici č.p. 508, Toužim.
6) Souhlasné stanovisko k uzavření podnájemní smlouvy
s platností do 31.10.2012 mezi J. Pokšteflem, nájemcem
nebytového prostoru o výměře 9,5 m2 v Plzeňské ulici č.p.
508, Toužim a Generali Pojiš ovnou, a.s., k provozování agenturní kanceláře.
7) Přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v DPS, Sídliště 124,
Toužim, H. Reichelové na dobu určitou, s platností
od 01.10.2012 do 31.12.2012, s možností prodloužení
nájemní smlouvy při plnění povinností nájemce.
8) Nájem restaurace v Sokolovně, včetně dvou barů, T.
Havlovi, Ostrov, s platností od 01.10.2012 do 30.09.2013
za nájemné ve výši 150,- Kč/m2 ročně s tím, že nájemce
umožní používání WC při všech akcích v sále Sokolovny a po
dohodě s nájemcem sálu zajistí na jednotlivé akce provoz
barů a předání plynového topení v restauraci v Sokolovně do
výpůjčky BH města Toužim.
9) 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. 49/2012 až 55/2012.
10) Přijatá opatření ke zlepšení informovanosti občanů a uzavření dohody o provedení práce s redaktorkou Toužimských
novin na období září – prosinec 2012.
11) Návrh likvidační komise na vyřazení poškozeného
a nepotřebného majetku města s celkovou pořizovací cenou
61 531,- Kč a jeho likvidaci zajistit u oprávněné osoby.
12) Nabídku MPSV na vyřešení majetku poskytnutého
k agendě pomoci v hmotné nouzi uzavřením nové smlouvy
o výpůjčce a pověřila p. starostu podpisem smlouvy.
13) Po projednání jednotlivých nabídek využít nabídku
pojiš ovny Kooperativa na pojištění vozidel města
a příspěvkových organizací na dobu jednoho roku a pověřila
p. starostu podpisem smlouvy.

Upozornění: Zveřejněný text usnesení Rady města Toužim je
upraven v souladu se zákonem
o ochraně osobních údajů.

Usnesení č. 21/2012
Ze schůze Rady města Toužim č. 21 konané dne 8. října
2012
A) Rada města po projednání schvaluje:
1) Záměr na prodej pozemku p.č. 33 o výměře 698 m2 v k.ú.
Prachomety.
2) Záměr na prodej částí pozemků p.č. 1437/1 o výměře 247
m2 a p.č. 1240/1 o výměře 2 370 m2, oba v k.ú. Nežichov,
s tou podmínkou, že kolem hráze zůstane zachována přístupová cesta, a rovněž tak zůstane zachován přístup na
pozemek města p.č. 1240/1.
pokračování na str. 14
13
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A ŽLUTICE

dokončení ze str. 13

3) Ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě
č.p.53 v Toužimi k datu 30.11.2012.
4) Příspěvek obcí na dojíždějící žáky do ZŠ Toužim ve školním
roce 2012/2013 ve výši 5 000,- Kč.
5) 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. 56/2012 – 63/2012.
6) Uzavření MŠ Toužim v době vánočních prázdnin od 27.12.
do 31.12.2012.
7) Poskytnutí finančního příspěvku TJ Zora Praha, formou
zakoupení plánovacích kalendářů za částku 200,- Kč.
8) Projednat návrh souhlasného stanoviska k omezení spoje
421401/4 Toužim – Bečov nad Teplou v úseku Krásné Údolí
– Bečov nad Teplou a zrušení spoje 421401/3
Bečov nad Teplou – Toužim, s vedením společnosti OZTObchodní zařízení Toužim a na příští schůzi rady rozhodnout
o stanovisku.
9) Nájem zahrádky č. 13 na části pozemku p.č. 2843/8
o výměře 158 m2 v k.ú. Toužim s platností od 01.11.2012
na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
B) Rada města po projednání bere na vědomí:
1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze.
2) Žádosti o nájem nebo koupi bývalé uhelny a kotelny
v Kosmové s tím, že projednání žádostí odložila na příští
schůzi rady.
3) Žádost o nájem nebytového prostoru v domě č.p. 5
v Třebouni s tím, že vyzve žadatele k doplnění žádosti.
4) Žádost ředitele ZUŠ Toužim o příspěvek na úhradu
provozních výdajů v roce 2013 s tím, že částka 160 tis. Kč
bude zařazena do návrhu rozpočtu na příští rok.
5) Žádost Aeroklubu Toužim o příspěvek na pořádání akcí
v roce 2013 s tím, že příspěvek ve výši cca 5 tis. Kč bude
zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok a pomoc s likvidací
komunálního odpadu při těchto akcích bude projednána
s TSM Toužim.
6) Žádost Svazu postižených civilizačními chorobami Toužim
o příspěvek na činnost v roce 2013 s tím, že příspěvek ve výši
cca 10 tis. Kč bude zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok.
7) Žádost TJ SK Toužim, oddílu stolního tenisu, o příspěvek
na činnost v roce 2013 s tím, že příspěvek ve výši cca 5 tis.
Kč bude zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok.
8) Žádost SDH Toužim o příspěvek na činnost v roce 2013
s tím, že příspěvek ve výši 26 tis. Kč bude zařazen do návrhu
rozpočtu na příští rok.
9) Žádost Jezdeckého klubu Toužim o příspěvek na činnost
v roce 2013 s tím, že příspěvek ve výši cca 5 tis. Kč bude
zařazen do návrhu rozpočtu na příští rok

Oznamujeme prodej dárkových vánočních poukázek.
Těmito poukázkami jistě potěšíte své nejbližší, ale i přátele
a známé. Vánoční poukázky jsou v hodnotě od 500 Kč
a výše. Ke každé poukázce od nás dostane obdarovaný
také malý dárek, např.zdarma rašelinový zábal, částečnou
masáž atd., dle výše ceny poukázky.
Např. Poukázka za 500 Kč - obdarovaný si vybere procedury dle vlastního výběru v této hodnotě a od nás navíc
dostane jako dárek rašelinový zábal.
Poukázku lze vybrat vždy do konce dalšího roku. Můžete si
za ně vybrat např. Vyšetření diplomovaným fyzioterapeutem
s poradenstvím, masáže sportovní, reflexní, klasické částačné i celotělové. Překrásná je též masáž lávovými kameny, medová masáž, aroma masáž, lymfodrenáže ruční
i přístrojové, čokoládová masáž, atd.Velmi příjemné jsou
také tepelné zábaly rašelinové, parafínové, senné, čokoládové i medové.
Ultrazvuková liposukce která zajímá převážně ženy je do
konce roku za akční cenu.
Jedna procedura která trvá 2 hodiny nyní stojí 1000 Kč.
Předplatné čtyř procedur stojí nyní 3000 Kč.
V ceně je ultrazvuková liposukce a také přístrojová lymfodrenáž.
Všechny procedury si budete moci vybrat na rehabilitaci
v TOUŽIMI a nebo na pobočce ve ŽLUTICÍCH.
Ceník jednotlivých procedur naleznete
na internetu na našich stránkách rehabilitace Toužim,
též na pobočce v Toužimi a ve Žluticích..
Prodej poukázek :

Rehabilitace Toužim
tel....353311290
Ungrová Alena DiS.
mob.607688467
Slabá Marie
mob.724971916
Kabešová Blanka
mob.732943266

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ A ŠTASTNÉ SVÁTKY PLNÉ
POHODY A KLIDU
Ungrová Alena
Diplomovaný fyzioterapeut

Upozornění: Zveřejněný text usnesení Rady města Touţim je
upraven v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
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SPORT

Další prohra v Neratovicích
A mužstvo
11.kolo divize B
FK Neratovice : SK Toužim
3 : 2 pol.(1:1)
Branky: 11. Pajkrt, 61. Chrdle, 71. Vorasický - 5. Hudec, 67.
Strejček. Poločas: 1:1. Rozhodčí: Štuk. ŽK: 1:2. Diváci: 150.
Ani v jedenáctém kole divizní skupiny B totiž toužimští fotbalisté na vytoužené body nedosáhli. Tentokrát padli na půdě
Neratovic těsně 2:3. Navíc to je už páté prohrané utkání
o jednu branku v podání Toužimáků.
Do vedení šla na hodně těžkém terénu Toužim, která již
v 5. minutě využila zaváhání domácí obrany, když se do střelecké statistiky zapsal Josef Hudec. Z vedení se však hosté
radovali pouze šest minut, když za domácí srovnal krok
přesnou ranou Pajkrt.
Po změně stran zajistil domácím vedení Chrdle, ale neuběhlo
ani šest minut a bylo opět srovnáno, když se v 67. min. trefil
přesně mezi tři tyče toužimský Matěj Strejček. O výhře
rozhodli domácí borci po sporném ofsajdu, kdy vstřelil
Vorasický rozhodující branku.
www.sktouzim.estranky.cz

Další výsledky
B mužstvo
SK Toužim : Sokol Chyše B 1 : 0 (1:0)
Branka: Brožíček Petr
Dorost
SK Toužim : Jiskra Aš 3 : 3 (1:2)
Branky: Ďurinský Daniel 2, Podskoč Jindřich
žáci
SK Toužim : Sokol Chyše 5 : 0 (1:0)
Branky: Burda Filip 2, Kalina Jan 2, Straka Matěj
starší přípravka
SK Toužim : Dalovice 3 : 1
Branky: vlastní 2, Šamberger Václav
SK Toužim : Sedlec B 4 : 0
Branky: Švec Jiří, Svoboda Radek, Hošek Jakub, vlastní
mladší přípravka
SK Toužim : Žlutice 3 : 0
SK Toužim : Loko K.Vary 3 : 0
SK Toužim : Stará Role 0 : 1
SK Toužim : Jáchymov 4 : 4
SK Toužim : Sedlec 0 : 7
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Toužimský duatlon
Jak už se stalo tradicí i letos se dne 8. září konal DUATLON,
pořádaný místním sdružením ODS. Letos to byl již 11. ročník
a opět se velmi vydařil. Letošního ročníku se zúčastnilo
celkem 31 malých závodnic a závodníků. Soutěžilo se v 5.
kategoriích a opět byli vyhlášeni nejmladší závodnice a závodník. Pro letošní rok si cenu za nejmladší účastníky odnesli
Natálka Moosová a Pavlík Vlček. Dále se ze závodníků
utvářela družstva, která musela mít nejméně 3 účastníky
například z jedné školní nebo školkové třídy. Každé takové
družstvo pak obdrželo finanční šek na částku 1 000.- Kč.
Obdarovaná družstva: 1.A a 5.B ZŠ Toužim.
Vždy je velkým očekáváním losování hlavních cen, kterého se
účastní všichni závodníci. Hlavní cenu - radiopřijímač vyhrála
Sára Svobodová, druhou cenou byly vysílačky a š astnou
vylosovanou byla Christina Lean, třetí krásná cena byl MP4
přehrávač a jeho majitelem se stal Radek Svoboda, tímto
výhercům ještě jednou gratulujeme !!!
A te už na samotné výsledky duatlonu:
Výsledková listina:
I. kategorie dívky:
I. kategorie chlapci:
1. Lucie Struhárová
1. Vítek Vrbský
2. Natálie Moosová
2. Eddie Lean
3. Veronika Čáhová
3. Pavel Vlček

II. kategorie dívky:
1. Eliška Čapková
2. Nela Málková
3. Marie Vršinská

II: kategorie chlapci:
1. Lukáš Kvěch
2. Marek Vršinský
3. Daniel Řehák

III. kategorie dívky:
1. Kristýna Vlčková
2. Kristýna Černá
3. Nikola Gregušová

III. kategorie chlapci:
1. Radek Svoboda
2. Karel Struhár
3. Ladislav Rada

IV. kategorie dívky:
1. Sabina Málková

IV. Kategorie chlapci:
1. Filip Burda
2. Jakub Čech
3. Karel Rada

V. kategorie chlapci:
1. Filip Strolený
Všem závodníkům, organizátorům a sponzorům děkujeme
a těšíme na další ročník.
Lenka Košlerová

Sponzoři:
Lesnictví V. Veverka, IDS GASTRO, Biofarma Bezděkov,
TZB SERVIS, Autoservis Košler, Frape, V. Páník Agros
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