TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXI. číslo 10/2012* cena 5,- Kč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

TOUŽIMSKO V OBRAZE

vánoční čas, který se kvapem blíží, se nedá přehlédnout již několik týdnů. Konvence nás nutí se na jedné straně usmívat, všechny milovat a rozdávat radost na počkání. Na straně druhé se ale
očekávají desítky druhů cukroví, vánočky, umytá okna a prach
utřený i ve sklepě. Každý, kdo má za sebou alespoň jedny
Vánoce bez maminčiny pomoci jistě uzná, že je to ve své
podstatě nesmysl, absolutní protimluv.
Letošní prosinec by ale pro vás mohl být malinko snadnější.
Každý den můžete poslat alespoň na dvě hodiny odpoledne do
Infocentra své děti (nebo přijít i s nimi, mop ani vysavač nikam
neuteče). Budou moci sledovat hezké pohádky a dětské filmy
a také si vyzkoušet některé hezké vánoční zvyky.
Všechno začne ovšem 2. prosince na prostranství před radnicí,
kde se slavnostně zahájí advent v Toužimi rozsvícením
stromečku. Starosta se s vámi podělí o svařené víno a děti oblaží
duši nacvičenými koledami a scénkami.

Nově opavená kaplička v Luhově. Více na straně 9.

Te už ale dost řečnění, šup na křeslo ke krbu a listujte novinami dále. Dozvíte se, co vás čeká ještě tento měsíc (a že je toho
opravdu hodně), co v novém roce a jak se v kterém koutě našeho kraje ctil advent.

V úterý 16.10.2012 se naproti Toužimskému komínu konala
Drakiáda, kterou pořádalo SRPDŠ při MŠ Sluníčko a Mateřská
škola Sluníčko Toužim. Více na straně 8.

Krásné, klidné a voňavé Vánoce, bohatého Ježíška a od všeho
jen to nejlepší v novém roce vám přeje redakce Toužimských
novin, Infocentrum a samozřejmě celý městský úřad Toužim.
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NÁMĚSTÍ

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Regenerace náměstí: staví se
dešová kanalizace a pokračuje
archeologický výzkum

Oznámení o změně
dopravního značení
Na základě nového schváleného pasportu dopravního značení
Města Toužim proběhne v nejbližší době tato změna: Na
daných místech budou umístěny dopravní značky Zákaz
vjezdu nákladních automobilů (mimo dopravní obsluhy a
zásobování) tak, aby se zamezilo jejich vjezdu do centra
města a na sídliště - viz obr., kde jsou červeně vyznačeny
páteřní komunikace, kterých se změna dotýká.
Jiří Kokeš, stavební technik města Toužim

V rámci Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi se
zatím provádí výstavba dešové kanalizace (viz foto). Tento
systém bude odvodňovat nejen plochu náměstí, ale zároveň
na něj budou napojeny dešové okapové svody z domů,
kterých se regenerace dotýká.
Zatím je položeno zhruba 50 metrů trubního vedení, zhotoveny jsou 4 šachty a usazen Lapol (odlučovač ropných látek). Do
konce roku by měla být hotová část
hlavní - páteřní části dešové kanalizace a to od napojení na odlehčovací
stoku u řeky k číslu popisnému 45
(dům na rohu Bezručovy ulice). V dolní
části náměstí by měli být do konce
roku hotovy také kanalizační odbočky
do části Radniční ulice, taktéž na
druhou stranu okolo pošty do sídliště.
V rámci stavby probíhá v trase výkopů
pro dešovou kanalizaci archeologický
průzkum pomocí sond, které byly
provedeny v místě dolní brány, naproti
bývalé radnici a u kamenného rabátka
(naproti novinového stánku). Tímto by
práce na letošní rok měli být vyčerpány.
Jiří Kokeš,
stavební technik Městského úřadu
Toužim

POZVÁNKA

Na setkání s preventistkou
Městský úřad Toužim vás zve na setkání s policejní
preventistkou Zdenkou Papežovou. Policistka přijede uvést seminář, který pomůže odpovědět
hlavně seniorům na otázky bezpečnosti. Důvodem
setkání je nedávné napadení jednoho z toužimských seniorů dvěma mladíky. Setkání se bude
konat 4. prosince od 17.00 hodin v malém sále
Infocentra Toužim. Kontaktní osoba pro případné
otázky je Kateřina Kolářová (776 728 634).
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1948, jak by se jistě některým líbilo. Radyňský pomník
přečkal období ničení téměř bez úhony, pouze z jeho vrcholu
zmizela orlice, která připomínala nenáviděný symbol. Ostatně
orlice mizely z pomníků již po rozpadu Rakouska - Uherska.
Dnes se proklamuje, že Den válečných veteránů je určen
k uctění památky obětí všech válek, tedy i těch současných.
Není to poněkud zavádějící?

KULTURA

Na válečné veterány
se vzpomínalo v Radyni
11.11.1918 bylo mezi státy Dohody a poraženým Německem
uzavřeno příměří a byla ukončena I. světová válka. Po
skončení II. světové války se stal právě 11. listopad „Dnem
válečných veteránů“. V současné době jsou dějiny všelijak
překrucovány, takže dnes člověk neví, kde je pravda. Den
válečných veteránů je také dnem, kdy se konají protiválečné
demonstrace. Vzpomínkové pietní akce se konají především u
pomníků těch, kteří padli na bojištích I. světové války. A jaké
jsou osudy těchto pomníků? Je všeobecně známo, že k ničení
pomníků, které byly postaveny k uctění památky obětí I. světové války docházelo již po roce 1945, tedy nikoliv až po roce

U příležitosti Dne válečných veteránů 11. listopadu 2012 se
uskutečnilo v obci Radyně na Toužimsku pietní vzpomínkové
setkání obyvatel Radyně a okolních obcí u pomníku obětem
I. světové války, který byl postaven k uctění památky padlých
obyvatel Radyně na bojištích I. světové války. Pomník byl
postaven Josefem Haupmannsdorfem - kameníkem z Teplé za
7.000 Kč. Pomník byl slavnostně odhalen 13.6.1926, tedy
před 86 lety, za účasti velkého počtu obyvatel Radyně a okolních obcí. Slavnostního odhalování pomníku se také zúčastnili dobrovolní hasiči z Toužimi, Kosmové,
Kojšovic, Komárova a Smilova a také mládež
z okolních obcí. V rámci tradice rozhodně hasiči
jako čestná stráž k pomníku při pietním aktu
patří. Bylo by dobré, aby hasiči z Toužimi, kteří
jako jediní z jmenovaných hasičských sborů
nezanikli, se tohoto vzpomínkového pietního
aktu zúčastňovali. Organizátory pietního
setkávání občanů u pomníku padlých jsou
občané Radyně, především paní Marie Rešlová a
dále občanské sdružení Pod střechou - pan Jiří
Schierl.
Oficiální akt kladení věnců a květin k pomníku
padlých obyvatel Radyně v I. světové válce
provázela melodie pochodu, při které byl pomník
odhalován a také za zvuku známého protestsongu Řekni, kde ty kytky jsou. Vzpomínkové
setkání k uctění památky obětí všech světových
válek se zde v Radyni konalo již po deváté.
Vzpomínkové setkání občanů je rovněž mírovou
manifestací proti všem válkám a také přátelským setkáváním občanů a sousedů. Radyňské
ženy připravily, jak je již v této obci tradicí, pro
všechny účastníky setkání chutné občerstvení.
To bylo ale z důvodů chladného a deštivého
počasí, které provázelo celý pietní akt, podáváno
v teple u Rešlů. Teplé nápoje přišly všem
náramně vhod. Nepříznivé počasí se také podepsalo na letošní účasti na vzpomínkovém setkání
u pomníku padlých Radyňských občanů. Celkem
se letošního vzpomínkového setkání u příležitosti Dne válečných veteránů zúčastnilo 10 lidí.
Pořadatelé se těší na Vaší účast při již jubilejním
10. vzpomínkovém setkání u pomníku v Radyni
11.listopadu 2013. Těšíme se také na čestnou
stráž hasičů z Toužimi u pomníku padlých.
Jaroslav Hráský

3

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXI. číslo 10/2012

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

INFOCENTRUM
Vánoční provozní doba
Infocentra Toužim
ve dnech
2. 12. - 21. 12. 2012

novinky na měsíc listopad 2012
Vážení čtenáři, máme tu pro vás další knižní novinky, které
jsou k dispozici v městské knihovně Toužim
pro ženy
Balogh Mary
Nečekaná svatba
Balogh Mary
Vášnivé námluvy
Balogh Mary
Vše končí láskou
Hoyt Elizabeth
Tygří princ
Frühlingová Iva
Příběhy ze světa showbyznysu
Kamarádky z Letné
Velké holky a sex
Broumovská Aida
Krájení snů
pro muže
Folsom Allan
Krvavý rovník
Bruen Ken
London Boulevard
O´Connor Ed
Leda
Dahl Arne
Misterioso
Coyle Herold
Děti boží
Ollestad Norman
Vstříc bouři
Dexter Pete
Gold´s pocket
detektivky
Jansa Pavel
Kámošky až za hrob
Třešňák Zdeněk
Špagát
Dovrtělová Miluše
Má je pomsta
pro děti a mládež
McCombie Karen
Rockerka Sadie - Brácha je superstar
McCombie Karen
Rockerka Sadie - Totální propadák
McCombie Karen
Rockerka Sadie - Moje trhlá rodinka
Francková Zuzana
Jako Popelka
Huml Luboš
Nauč mě mluvit
zajímavosti
Halada Andrej
Na kole křížem krážem po Čechách

běžná pracovní doba
po - pá 9 - 17 hod
so - 9 - 12 hod
Sobota 22. 12. 2012
otevřeno po celý den
Betlémské světlo od 18 - 20 hod
od 23. 12. 2012
ZAVŘENO
od 2. 1. 2013
infocentrum opět v provozu
dle běžné pracovní doby

POZVÁNKA

Mateřský klub Střelka
Zveme Vás do mateřského klubu Střelka, který se koná
pravidelně každé pondělní 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)
V prosinci se klub Střelka nechá unést vánoční atmosférou.
Dětem pustíme veselou pohádku, společně se pustíme do
výroby jednoduchých ozdob na stromeček a povíme si spolu
zajímavosti o vánočních zvycích a obyčejích.

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

Přijte mezi nás!
Infocentrum Toužim

DOŠLO DO REDAKCE

Při přípravě tohoto článku děkujeme za spolupráci Lence
Košlerové a Lucii Jankuliakové.

Vážení spoluobčané,
pracuji zde v A.P.S.A. Toužim, kde je v průjezdu umístěn
kontejner na elektroodpad (drobné vysloužilé spotřebiče).
Někteří tento odpad vyhrabují a když zjistí, že jim k ničemu
není, odhodí jej, kde je napadne. Za upozornění nás častují
sprostými výrazy.
Blíží se čas vánoční, neznečisujme své město.

Infocentrum Toužim

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
Vánoční provozní doba Městké knihovny Toužim

Toužimská knihovna bude
zavřena od 17. 12. do 31. 12. 2012

Čtenářka TN
D. Procházková

Od 2. ledna. 2013 bude opět běžná provozní doba
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upravit. Za druhé: připomínky a námitky budou zásadní, úprava návrhu bude podstatná a bude se muset projednat
z hlediska možného vlivu na životní prostředí. A za třetí: to je
ta nejhorší situace, kdy bude muset být návrh přepracován
a celý proces projednávání bude probíhat znovu. Územní plán
je základním strategickým dokumentem pro rozvoj území
a měl by být kvalitním podkladem pro rozhodování o dalším
vývoji obcí. Nikde však není psáno, že územní plán nelze
změnit nebo upravit. Věříme, že nový územní plán bude moci
být vydán zastupitelstvem počátkem příštího roku, avšak
pouze za situace, kdy nebude muset dojít k výše popsané
úpravě či přepracování. Podle nového stavebního zákona již
není stanovena platnost územního plánu, ale za čtyři roky ode
dne vydání zastupitelstvo projedná zprávu o jeho uplatňování
a poté pravidelně nejméně jednou za čtyři roky znovu.
Problematika spojená s pořízením územního plánu není
jednoduchá a rovněž se v žádném případě nejedná
o krátkodobý proces. Vše je spojeno s množstvím nezbytných
projednání a zákonnými termíny, které nelze zkrátit.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Nový územní plán počítá
i s okolními vesnicemi
Nový územní plán města Toužim se pomalu blíží do finále.
18. prosince se bude od 14.00 hodin v zasedací síni městského úřadu konat veřejné projednání Návrhu územního
plánu, kde budete moci překládat své připomínky.
Od počátku roku 2007 začal platit nový stavební zákon. Ještě
v témže roce byl ve výběrovém řízení vybrán projektant,
v našem případě Ing. arch. Petr Martínek, a ten se postupně
začal seznamovat s naším územím za účelem vypracování
zadání územního plánu. Návrh zadání byl následně projednán
s dotčenými orgány a veřejnost si mohla k němu uplatnit své
připomínky. Po té došlo k nezbytným úpravám a schválení
městským zastupitelstvem. Tímto práce na územním plánu
neskončila, ale pokračovala dále vypracováním návrhu územního plánu. Tento byl opět předložen dotčeným orgánům,
které jej posoudili vydali potřebná stanoviska. Dalším krokem
bylo projednání s Krajským úřadem Karlovarského. Jelikož
všechna stanoviska, vyjádření, posouzení byla kladná, dostali
jsme se až do fáze veřejného projednání. Následovat bude
projednání vznesených námitek a připomínek jak s krajským
úřadem tak i dotčenými orgány. A pak už bude před námi
pouze poslední krok a to vydání územního plánu městským
zastupitelstvem.
Z pohledu města jsou nejdůležitější části nové rozvojové
plochy pro bytovou a průmyslovou výstavbu a to nejen přímo
v Toužimi, ale samozřejmě i v okolních obcích. Pro někoho
bude tento stav svazující, protože si nebude moci postavit co
bude chtít a kde bude chtít, ale pouze to, co
bude v souladu s územním plánem a v
místech, kde bude výstavba umožněna.
Podle nového územního plánu již nebude existovat jediný pozemek, kterému by nebylo dáno
nějaké funkční využití. To je dozajista největší
změna, kterou nový územní plán přinese. Další
změnou či novinkou je nezbytnost souladu
s územním plánem Karlovarského kraje.
Stavby, které jsou nadmístního významu a jsou
součástí územního plánu kraje, jsme museli
zahrnout do našeho územního plánu a nebylo
možné je vypustit. V neposlední řadě je změněna struktura územního plánu, která byla vyvolána požadavky stavebního zákona a zároveň je
to i způsob projednávání. To jsou však změny,
které běžný občan spíše vnímat nebude, ale
k územnímu plánu neodmyslitelně patří.
Další osud návrhu územního plánu bude
vycházet z veřejného projednání a zde mohou
nastat tři situace. Za prvé: bude málo
připomínek a námitek a návrh postačí pouze

Zprávy TSM

Svoz odpadu
17. – 21. 12. 2012 se budou vyvážet popelnice se zelenou,
červenou a modrou nálepkou
17. a 28. 12. 2012 se budou vyvážet popelnice se žlutou,
červenou a modrou nálepkou a to včetně okolních vesnic.
Od ledna 2013 se bude pokračovat opět v běžném provozu
TSM
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Hlavní událostí v domě byla slavnostní večeře a nadílka dětem.
Hodovalo se hodně, na štědrovečerní stůl mělo přijít devatero
nebo sedmero jídel. Ve městech se jedl různě upravovaný kapr
a bramborový salát nebo bramborová kaše. Chudší večeře
sestávala z polévky, smažené ryby a jablečného závinu (například ve Dvorech a v Hroznětíně). V Krušných horách se jedly
žemle máčené v teplém mléce a houbová omáčka s bramborovým knedlíkem (Pernink). Na Chebsku se podávala rybí
polévka, kapr na černo s pšeničnými knedlíky a na závěr
švestková omáčka, v níž se máčel chléb. Muselo se ochutnat
od všeho, co bylo na stole, kde vždy musel být bílý ubrus.
Například v Jenišově a Olšových Vratech pod něj dávali hrstku
sena či slámy jako podobenství toho, že Ježíšek ležel na
slámě. Nebo také: „Pod ubrus se kladly různé předměty, třeba
ve Dvorech peníz, aby bylo dost peněz. A v Boru jablko pro
štěstí,“ říká Burachovič. „Ve Stanovicích věšeli nad dveře česnek a cibuli, aby přitahovaly nemoci,“ dodává.
Před jídlem se rodina pomodlila, na stole hořela posvěcená
svíce (Ostrov). U stolu museli sedět všichni členové rodiny, ale
měl být sudý počet osob (nikdy ne 13!). Po večeři se věštila
budoucnost z jablek a ořechů. V plovoucích skořápkách ořechů
se zapalovaly svíčky které představovaly konkrétní osoby
a jejich životy. Otec rodiny rozkrájel největší jablko na tolik dílů,
kolik bylo v rodině osob a nesměl rozkrojit jádro, což by znamenalo úmrtí (Jenišov, Karlovy Vary, Loket, Dvory, Hroznětín).
Po skončení večeře se na stole nechával bochník chleba
(Kfely), aby ho bylo vždy dost. V Tuhnicích nechávali stát celé
jedno jídlo. Tento zvyk měl staré kořeny až v pohanských
dobách.
Vánoce byly nemyslitelné bez vánočního stromku, někde se
nazýval cukrový stromek (Hroznětín, Otovice, Radošov).
Stromek se zdobil večer nebo v noci, když děti spaly a stál
zpravidla do Tří králů.
Vánoční nadílka se dělávala různě, zpočátku až po půlnoční
mši, později hned po večeři a někde až ráno o prvním svátku
vánočním (Doubí, Stanovice, Dalovice, Děpoltovice). Chlapci
dostávali hlavně ošacení a na hraní dřevěné figurky. Děvčata
byla obdarována rovněž oblečením a k tomu dostala třeba
kolébku s panenkou, prstýnek nebo jehelníček. Ve městech
převažovaly moderní hračky.
Na svatého Štěpána byli přijímáni sloužící (Andělská Hora).
Poprvé od adventu se na Štěpána mohlo tančit, takže se konaly vánoční věnečky. Ve starém Chebu se od středověku v
tento den konaly vánoční trhy doložené již k letům 1476 a
1480.

VÁNOCE

Vánoční zvyky a obyčeje z našeho
kraje
K počátku adventu se váže jeden zvyk - zažíhání adventního
věnce se čtyřmi svícemi, z nichž každá představuje jednu
neděli do Štědrého dne. Každou neděli se jedna zapálí, a když
jsou zažehnuty všechny, Štědrý den je tzv. za dveřmi. To je
jeden ze zvyků, které stále většina lidí dodržuje. Podívejme se
ale, jak je to s ostatními obyčeji, které sahají do dávné minulosti našeho kraje.
Historik Stanislav Burachovič říká: „Lidové obyčeje a pověry se
i našem kraji dodržovaly zhruba do první světové války. Poté
docházelo k rychlému odumírání obyčejových tradic. Venkovský
život postupně přecházel na městský, tudíž vlastní živná půda
lidové kultury, nezadržitelně ustupovala poměštění. Svou roli
sehrálo i dlouhodobé osvětové působení proti pověrám a
pověrčivosti. Nemalý podíl mělo též oslabení vlivu církve a
všeobecné zrychlení životního tempa.“
4. prosince na sv. Barboru si děvčata nařezala větvičky břízy,
višně či třešně a dala je do tepla. Pokud takzvaná „barborka“
do Vánoc rozkvetla, dívky věřily ve své štěstí do budoucnosti.
Svatého Mikuláše, 6. prosinec, postavu štědrého roznašeče
dárků, ale i postrach zlobivých dětí zaznamenávají prameny již
od roku 1500. Do připravených punčoch děti dostávaly ovoce,
cukroví, ale také brambory a uhlí. V oblasti Karlovarska se
pekly perníkové figurky, hlavně zvířátka. V Krásnu na
Sokolovsku se na svatého Mikuláše „jezdilo na oslu“. V některých částech Karlovarska a Sokolovska se dětem říkalo, že
Mikuláš přichází z vrchu Krudumu ve Slavkovském lese.
Noc na svatou Lucii, tedy z 12.na 13. prosince byla lidem
považována za věštebnou noc, kdy se prováděly četné praktiky
k poznání budoucnosti (lití olova apodobně). Obchůzky maskovaných žen, řečených Lucek, nebyly ale na Karlovarsku známy.
Na svatého Tomáše (21. prosince) se vařilo sušené ovoce pro
Štědrý den. Sny tomášské noci se měly vyplnit. Tento den zimního slunovratu je nejkratším dnem roku. Ve Stanovicích nesměla na stole chybět tomášská husí pečeně. Na Tomáše se
nesmělo zabíjet žádné zvíře, nebo by to přineslo dobytku
neštěstí.
Štědrý den byl považován za nejvýznamnější den celého
vánočního období. Zahajoval 12 dní a 12 nocí (24. prosince až
6. ledna) zimního novoročí. V tento den se kromě příprav
večeře téměř nepracovalo, určitě se nesmělo prát a věšet
prádlo, nebo to přinášelo neštěstí pro dobytek i pro celou rodinu. Štědrý den byl přísně postním dnem, jedl se jen hrách,
hrachová polévka, černá káva s chlebem a jiná postní jídla.
V olbasti Karlovarska nebylo až do počátku 20. století vůbec
známo „spatření zlatého prasátka“ jako odměna za celodenní
půst. V našem kraji se navštěvovaly hroby, zapalovaly svíčky
a po 1. světové válce se ujal zvyk stavět na hroby malý vánoční
stromek s hořícími svíčkami.
Několik dní před svátky se pekly štoly a vánočky z pšeničné
mouky. Na Andělské Hoře, ve Svatoboru a Otovicích pekly ženy
i kulaté bochánky jako na Velikonoce.

Zdroj: http://www.knihovna.kvary.cz/cs/pro-navstevniky/knihovna/oddeleniregionalnich-fondu/vyrocni-zvyky-a-obyceje-na-karlovarsku.html

Přeji Vám všem překrásné vánoční svátky, prožité v pohodě a
lásce.
Lenka Hudečková
My všichni, kteří pracujeme v Infocentru Toužim máme rádi
Ježíška, vůni svíček, cukroví, jehličí a ořechů. Ctíme podstatu
Vánoc a proto jsme pro vás na prosinec připravili program plný
tradic a zvyků.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Desítky draků z Mateřské školy se
vznášely nad Toužimí

Základní škola navštívila stavební
učiliště v Karlových Varech

V úterý 16.10.2012 se naproti Toužimskému komínu konala
Drakiáda, kterou pořádalo SRPDŠ při MŠ Sluníčko a Mateřská
škola Sluníčko Toužim. Počasí nám přálo, vítr pořádně foukal.
Dostavilo se mnoho příznivců pouštění draků nejen z Toužimi,
ale z celého okolí. Tato akce čítala celkem asi 70 účastníků
mnohdy s celou rodinou. Na každého malého účastníka čekalo občerstvení a sladká odměna. Draci, které si děti donesly,
se hemžili spoustou barev a tvarů. Na místě byl připravený
horký čaj a pečený perník s čokoládou. Účastníci se hřáli
u rozdělaného ohýnku a zároveň si mohli společně opéci
buřtíky. Všichni se dobře bavili a zvláště děti, které ještě
dlouho po oficiálním ukončení akce zůstávaly na místě,
koukaly na svého draka vysoko nad hlavou.
Poděkování za milé a chutné občerstvení patří naším sponzorům, především panu Petrovi Ajšmanovi ml. a panu
Františkovi Čapkovi st. z COOP Jednota Toužim.
Kateřina Holasová, učitelka MŠ „Sluníčko“ Toužim

V rámci projektu Škola pro život jsme se žáky 8. a 9. tříd
navštívili v měsíci listopadu další odborné školy a učiliště.
Tentokráte jsme se zaměřili na školu s dlouholetou tradicí
ve výuce stavebních profesí, kde se vyučují tradiční řemesla
s využitím nejmodernějších poznatků a technologií.
Střední odborná škola stavební v Karlových Varech učební
obory se zaměřením zedník, strojní mechanik (dříve
zámečník), elektrikář - silnoproud, truhlář, malíř, lakýrník
a instalatér.
Žáci měli možnost prohlédnout si odborné dílny, kde se učí
řemeslu pod bedlivým dozorem mistrů odborného výcviku,
vyzkoušet si prakticky i některé činnosti a zároveň se
dozvěděli i plno užitečných informací týkajících se přijímacího
řízení a studia v tomto zařízení. Žákům se líbila truhlářská
dílna s moderními řezacími stroji, dýhovačkou, ale zároveň
jsme i obdivovali výrobky žáků 2. ročníku, kteří již pracují na
zakázkové výrobě nábytku.
Zajímavé byly i cvičné stěny pro zedníky, kde se učí nahazovat omítky, ale i cvičné panely pro elektrikáře, kteří se na nich
učí zapojovat obvody a to vše stále pod dohledem mistrů
odborného výcviku.
Po celou dobu naší prohlídky nám ochotně průvodci zodpovídali všetečné dotazy našich žáků a nám nezbývá než věřit, že
někteří žáci najdou svoje uplatnění právě v tomto oboru.
ZŠ Toužim - J. Váňová, Mgr. M. Píbalová

Zamykání zahrady MŠ aneb
„Posvime si na strašidla“
Dne 1. 11.2012 pořádala Mateřská škola Sluníčko tradiční
zahradní slavnost „zamykání zahrady“. Protože už se začíná
brzy stmívat, je sychravo a zanedlouho se naše zahrada
schová pod bílou peřinu, skřítci podzimníčci a malá strašidýlka si hledají úkryt před zimou. Děti z Mateřské školy se proto
rozhodly, že jim v tomto obtížném úkolu pomohou a posvítí jim
na cestu rozsvícenými lampiónky.
Maminky se snažily a proměnily své děti v malá strašidýlka.
Za pomoci kouzelných zaříkávadel se nám v nádherně
vyzdobené zahradě vydlabanými dýněmi podařilo zapálit
všechny lampiónky.
Následoval světélkující průvod dobrosrdečných malých
strašidýlek a za pomoci kouzelného zaříkávadla jsme velkým
zlatým klíčem uzamkli obě brány do zahrady MŠ.
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KULTURNÍ PAMÁTKY

TOUŽIMSKÁ MLÁDEŽNICKÁ DECHOVKA

Oprava interiéru kaple v Luhově

V Tyrolsku
se česká hudba neztratila

V minulém a letošním roce proběhla oprava interiéru kaple
v Luhově. Práce začali odvodněním základů objektu, kdy byla
spodní voda svedena do blízké dešové vpusti. Uvnitř byly
oklepány omítky do výšky 1,2 m, vybourána propadlá
betonová podlaha a původní oltář. Poté byl vyzděn nový oltář,
zhotovena nová jádrová omítka, štuková omítka a malby. Do
okenních otvorů byly vsazeny kované mříže, dveře a okna byla
repasována. Na nové podkladní vrstvy byla položena nová
podlaha z červených vápenopískových cihel. V rámci těchto
oprav byl vybudován i přístupový chodník ke kapli a nové
žulové schody. Veškeré tyto práce na kapli prováděl pro
město občan Luhova Leo Plíhal, za což mu Město Toužim
tímto děkuje.
Jiří Kokeš, stavební technik města Toužim

Dechový orchestr ZUŠ Toužim vyrazil 19. října společně
s dechovým orchestrem ZUŠ Sokolov na 6. ročník festivalu
do italské části Tyrol Lago di Garda Music Festival. Do programu festivalu se čeští muzikanti zapojili poprvé v sobotu,
kdy se na společném koncertu představily všechny přítomné
sbory a kapely jednou skladbou. Program byl velmi nabitý - přítomna byla tělesa z domácí Itálie, ale i z Ruska, Dánska,
Německa, Švýcarska, Bulharska, Finska, Norska, Irska,
Polska a Chorvatska.

RYBÁŘI
Toužimští rybáři měli letos dobrý rok. Výlovy byly co do kvality
i kvantity ryb nadprůměrné. Veškeré ryby z rybníku Vacek byly
nasazeny do sportovního revíru. Z ostatních opět na dva roky
do rybníku Vacek, kde budou dále chovány.

V neděli do programu Češi přispěli bravurním koncertem,
který završil celý festival. Zazněly zde skladby např. Slovanská
hudba, kde se prolínají jednotlivé motivy z díla Bedřicha
Smetany a Antonína Dvořáka, AMOROSO od Františka
Maňase, Sólo pro trubku - Veselá polka pro 4 pozouny od
Jiřího Slavíka (profesora z roudnické Vojenské konzervatoře).
Na úplný závěr vystoupení zazněly filmové melodie Ennio
Morricone, z nichž nejznámější je asi Tenkrát na Západě.
Volba na české těleso nepadla náhodou - výkon české kapely byl opravdu vrcholem celého festivalu a dočkal se po právu
ocenění všech přítomných.
Festival skončil návratem v pondělí 22. října. Z celé akce
si kapela přivezla spoustu poznatků, zážitků, ale hlavě
vědomí dobře odvedené práce a hřejivý pocit z úspěšné
reprezentace naší země. Že jsme se mezinárodního festivalu
mohli zúčastnit, je výsledkem dlouhodobé spolupráce obou
orchestrů a letitého přátelství obou kapelníků pana Karla
Musila a ředitele ZUŠ Sokolov pana Romana Švancara.
Společné vystoupení pořádáme nejméně dvakrát do roka.
Příští vystoupení tohoto 60-ti členného orchestru bude dne
5. 12. 2012 od 19.00 hodin v Kapucínském klášteře na
Starém náměstí v Sokolově. Samotný dechový orchestr ZUŠ
Toužim pak můžete slyšet na Vánoční koncertě, který pořádá
ZUŠ Toužim dne 14. 12.2012 od 17.00 hodin v toužimské
Sokolovně.
-PTMD-

Rybářská chata na Butově už má sociální zázemí.

Rybářské závody v říjnu 2012.
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HŘBITOV

STUDIE ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA TOUŽIM
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Investice město namířilo
na komunikace, dětské hřiště i pivovar

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Na toužimském hřbitově vzniknou
nová místa a vysadí se nová zeleň

Jedna z největších a nejčastěji zmiňovaných investicí
v poslední době v našem městě, výstavba domu s pečovatelskou službou byla již předána městu a v současné době zde
jsou již první obyvatelé. V tomto domu je 8 bytových jednotek.
Celkový náklad na jeho realizaci byl 10 milionů korun, z toho
dotace 4 miliony.

pokračování ze strany 10

V příštím roce, po získání všech povolení a rozhodnutí, dojde
k vykácení stromů v levé části hřbitova, vytrhání pařezů
a rekultivace plochy se zatravněním. V další fázi budou vybudovány cesty a veřejné osvětlení a tím vzniknou místa pro
nové urnové hroby. Bude postupně vysazována nová zeleň
v místech, kde již nebude prováděna stavební činnost. (živé
ploty, atd…)

Další investicí, kterou ocení hlavně řidiči bylo položení nového
asfaltového povrchu na křižovatce Školní a Plzeňské ulice
a také část vozovky z náměstí Jiřího z Poděbrad směrem
k Sídlišti. Celkem nás opravy těchto silnic vyšly na 750 tisíc
korun. V dalších letech se budou tímto způsobem postupně
opravovat další úseky.

Plánované změny se tedy zeleně dotknou velmi výrazně.
Všechny stromy v levé části hřbitova, je jich celkem 85, budou
odstraněny, pařezy vytrhány a celá nově vzniklá plocha bude
zrekultivována a v první fázi zatravněna. Současné složení
dřevin je zcela nevhodné pro hřbitov. Jedná se o stromy
s mělkým kořenovým systémem, kde neustále hrozí vyvrácení
nebo zlomení při větším větru a kořeny často zasahují do
hrobů. Při regeneraci hřbitova budou nahrazeny vhodnými
dřevinami, živými ploty dle zpracované studie a projektové
dokumentace.

Pro děti bylo vybudováno nové hřiště na Hájence. Obyvatelé
této městské části, již delší dobu žádali jeho výstavbu a letos
se nám podařilo na něj vyčlenit prostředky a za pomoci
dotace vše zafinancovat. Tato investice stála celkem 350
tisíc korun, z toho dotace byla 280 tisíc.
Vzhledem k dohodnuté výměně povrchů asfaltových povrchů
v Plzeňské ulici, město urychlilo vybudování chodníku
u bývalého kina, dále se pokračovalo s chodníkem na jedné
straně Malého náměstí a v Plzeňské ulici směrem ke škole,
kde je nově instalováno i zábradlí. Tyto chodníky stály město
1 120 tisíc korun. Ve druhé etapě se uskutečnila výměna
povrchů zbylé části Malého náměstí (615 tisíc), chodníku
před Bastilou a v části Tepelské ulice (335 tisíc), které byly
ukončeny v nedávné době.

Podoba hřbitova se změní pouze v urnovém háji. Dnes využívaná pravá strana urnového háje, zůstane beze změn. Levá
strana se upraví podle studie a projektové dokumentace,
zpracované Ing. Arch. Jiřím Janischem. V této části hřbitova
vzniknou nová místa pro urnové hroby, kolumbária a nová
rozptylová nebo vsypová loučka.
Náklady jsou zatím jen v rovině odhadu, protože finální projektová dokumentace s rozpočtem ještě není dokončena.
Velmi hrubý odhad činí zhruba dva a půl milionu korun s tím,
že vše bude provedeno dodavatelsky. Cena by měla být ale
nižší, protože některé práce, jako budování komunikací, veřejného osvětlení, výsadba zeleně, budeme provádět vlastními
silami. Dodavatelé se budou podílet jen na stavbě kolumbária
a altánu u vsypové loučky.

Další nové chodníky byly budovány v Prachometech
a Třebouni.
Z již dokončených investičních akcí stojí za zmínku ještě
vyčistění rybníků v Prachometech a Bezděkově, za což město
zaplatilo 230 tisíc korun.
Další důležitá, ale méně viditelná oprava probíhá na nádvoří
zámku, kde se provádí již dříve zmiňovaná instalace okapů
a svodů a zároveň oprava sesunuté zdi, k zajištění statiky
zámku.

František Koller, ředitel Technických služeb města

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTAVA MĚSTA TOUŽIM
13. prosince 2012
v 17.00 hodin
v zasedací místnosti MÚ Toužim
Projednávat se bude rozpočet města
na rok 2013

Ve Vodní ulici proběhla rozsáhlá oprava hradebních zdí
celkem za 2 180 tisíc korun, z toho bylo 150 tisíc hrazeno
z dotace.
Výraznou investiční akcí je oprava pivovaru v Toužimi. Tento
rok byla provedena obnova fasády, včetně instalace nových
oken. Letos se zde proinvestovalo 900 tisíc korun, z toho
zaplatilo město 400 tisíc a zbytek částky pokryly dotace.
Robert Hrůza, radní města Toužim
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mladé lidi. Aby nemuseli za základními potřebami dojíždět
někam daleko nebo se bezprizorně toulat po ulicích. Proto
tady máme bezdrátový internet, nový fotbálek, šipky, jukebox.
Mohou si sem přijít napsat úkoly, když to vezmu hodně ze
široka. Také jsme přístupní a opravdu uvítáme jakékoliv
nápady zvenčí. Pokud by si zdejší mládež vymyslela například
turnaj ve stolním fotbálku, tak je rádi podpoříme.

ROZHOVOR

A jak to bude vypadat s hudbou?

„Chceme do Sokolovny znovu vrátit
velké koncerty“

S koncerty to vidím podobně. Nechceme nikoho diskriminovat, takže plánujeme program napříč žánry. Aby si každý mohl
v Sokolovně užít hezké chvilky.

říká nový provozovatel Tomáš Havel. Kuchař, pořadatel koncertů, fanoušek hudby jako takové, Tomáš Havel, má od října
v pronájmu toužimskou Sokolovnu. V rozhovoru prozrazuje,
jaké má s místním kulturním centrem plány.

A můžeme do toho programu nahlédnout?

O října sledujeme vaše plakáty, na kterých se píše i „nové“
Sokolovně. Co si pod tím máme představit?

Pochopitelně nechci dopředu odhalovat celý program, musím
si nechat nějaké překvapení. Na druhou stranu mohu už te
slíbit, že do Sokolovny v příštím roce přijede například
Arakain. Zahrají tady po deseti letech.

Byl bych rád, kdyby se Sokolovna stala kulturním centrem pro

To je hodně známá kapela, jak se takové hvězdy shánějí?
Přiznávám, že to není úplně jednoduché. Na druhou
stranu i větší kapely si dobře pamatují, jaký byla
Sokolovna před lety pojem a i když se to nezdá,
stále se sem rády vracejí. Konkrétně s Arakain
mám ještě spojenou osobní vzpomínku.
Vystupovali na mém teprve druhém koncertu, který
jsem pořádal. Byla to velká zkušenost.
Ještě nějaké další jméno, na které chcete lákat?
Prozradím tedy ještě Katapult, který je velmi
oblíbený a i zde pravidelně koncertuje. Takže věřím,
že místním udělám radost. A na podzim by měla
vystoupit skupina Škwor. Není ani vyloučeno, že by
se produkce Sokolovny přesunula v letním období
i do venkovních prostor. Nechci ale předbíhat.
O sobotách pořádáte diskotéky, zatím jsou
zaměřené téměř výhradně na mladé lidi. I v tomhle ohledu se chystají nějaké inovace?
Je pravda, že zatím jsme pořádali diskotéky, které
zajímají v podstatě jen mladé lidi. A jsou u nich
úspěšné. Chtěli bychom ale pořádat taneční
zábavy také pro trochu starší, třeba od pětatřiceti
let výš, něco na způsob oldies.
Nějakou dobu už se pořádání koncertů věnujete,
zatím jste pracoval v Ostrově. Co Vás přivedlo do
Toužimi?
Tuhle práci, pořádání koncertů, mám jako koníčka
a opravdu mě to baví. A v toužimské Sokolovně je
velký potenciál. Hodně kapel tady začínalo a jak už
jsem říkal, pořád na tohle místo slyší a chtějí se
sem vracet. Takže je to vlastně taková výzva, vrátit
tohle místo tam, kde bylo před deseti lety.
Kateřina Kolářová
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HASIČI

w Na svatého Františka Xaverského ( 3.12. ) ledový vítr od
severu fičí.
w Na svatou Barboru ( 4.12.) připrav mlat a stodolu.
w Barbora na blátě - vánoce na ledě.
w Svatý Mikuláš ( 6.12.) přijíždí na bílém nebo hnědém koni.
Bu sněží nebo prší.
w Svatý Mikuláš pospíchá na salaš.
w Panna Marie ( 8.12. ) vlky houfuje.
w O adventě zbožný člověk do kostela, vlk k ovčinci.
w Prýští-li v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
w Studený prosinec - brzké jaro.
w Je-li studený a mrazivý prosinec, bude i celé zima tuhá.
w Je-li prosinec blátivý, celý rok bude deštivý.
w Svatá Lucie ( 13.12. ) je královna zimy.
w Svatá Lucie noci upije, ale dni nepřidá.
w Jestli na svatého Tomáše ( 21.12. ) slunce svítí, můžeme
mnoho ovoce a žita míti.
w O svatém Tomáši beranici na uši.
w Je-li na Vánoce mnoho hvězdiček, slepice ponesou mnoho
vajíček.
w Svítí-li na svatého Štěpána ( 26.12. ) měsíc jak rybí oko,
budou stodoly po žních praskat ve švech.
w Prší-li na Mláátka ( 28.12.), bude Pán Bůh v příštím roce
potřebovat hodně andělíčků.

Vlasti ku prospěchu,
bližnímu k ochraně
Heslo uvedené v záhlaví můžeme číst jednak na praporech
Dobrovolných hasičských sborů, ale také ve spolkových místnostech dobrovolných hasičů, dnes v klubovnách. Druhá část
hesla může být také ve znění: bližnímu ku pomoci. Heslo také
potvrzuje význam dobrovolných hasičů pro náš stát, ale také
pro každého z nás. Profesionální hasiči se rozhodně bez
lidově dobráků, tedy dobrovolných hasičů nemohou obejít.
Dobrovolní hasiči často vykonávají při zdolávání požárů tu
nejtěžší práci. Vybavení dobrovolných hasičů rozhodně neodpovídá jejich významu. Dobrovolní hasiči mají nezastupitelné
místo v systému požární ochrany. Sbory dobrovolných hasičů
byly ještě v nedávné minulosti téměř na každé vesnici
i zapadlé vísce a byly zárukou kulturního a společenského
života a někde ještě jsou. Příkladem může být Třebouň,
Útvina, Krásné Údolí i Otročín.
Dočkáme se u nás v Toužimi někdy hasičského bálu?
V sousední Teplé budou mít v příštím roce v pořadí již 63.
hasičský bál. Proč to nejde u nás v Toužimi a proč se
toužimští nechávají zahanbit Útvinou a Krásným Údolím, které
mělo hasičskou zábavu již 20. 10. 2012, což mne také přimělo k napsání tohoto článku.
V Toužimi byl Dobrovolný hasičský sbor založen v roce 1870,
tedy před 142 lety. Zatímco se v sousedních Žluticích i Teplé
konaly velkolepé oslavy k výročí založení, u nás v Toužimi nic.
V Toužimi dobře funguje díky manželům Mikulovým práce
s mládeží, což nám mohou leckde závidět. V Toužimi spolková
činnost patrně stojí a padá postavením májky, alespoň podle
informovanosti občanů. Vím, že hlavní náplní práce hasičů
je zásahová činnost, ale u nás v Toužimi máme přece
Pobočkovou stanici Hasičského záchranného sboru, takže
dobrovolní hasiči mají do značné míry ulehčenou situaci
a mají uvolněné ruce k spolkové činnosti, a to není jen můj
názor. Kdo byl na letošním kamionu plném zábavy, tak
si mohl všimnout, že pěnu pro děti vytvářeli dobrovolní hasiči
z Bečova. Proč? V Toužimi přece máme profesionální i dobrovolné hasiče. Bylo dobrým zvykem prostřednictvím
Toužimských novin informovat občany o činnosti profesionálních i dobrovolných hasičů, dnes tomu tak není. Na jednání
Výroční valné hromady byl zván redaktor Toužimských novin,
dnes se rovněž tak neděje.
V letošním roce se uskutečnilo v Toužimi několik akcí pořádaných hasiči a to: halová soutěž mladých hasičů, mezinárodní setkání mladých hasičů, noční soutěž v požárním
útoku na autobusovém nádraží, pomoc při organizačním
zajištění Toužimského triatlonu a možná mnoho dalších akcí.
Je chybou, že občané nejsou včas informováni o termínech
konání akcí a jejich průběhu, popřípadě o výsledcích.

Jaroslav Hráský

SKRÝVAČKY - VÁNOČNÍ TÉMA
Dlouhá tmavá noc Elišku nepotěšila moc.
Představuje se vám začínající mladá reklamní agentura.
Most u Havlíčkova Brodu je dlouhodobě uzavřen.
Maminka balí Karlíkovi batůžek na cestu.
Posloucháme baladu „Cukr“- o víně, svařáku a sváteční pohodě.
Jana se ujme lízátek, Petřík vezme ostatní ceny.
Tento jed lepší nepoužívat!!
Matyáš je malý usmrkánek, pořád bulí.
Prosím, bume sví, cenu máme každý z nás.
Uděláme pokus, víčka necháme nedotažená a sklenici otočíme.

Jaroslav Hráský
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na místě, kde možná před dvaceti lety trávník byl, ale dnes
už je na místě i štěrk a je evidentní, že řidič jinde auto
nechat nemohl a hlavně nic neničí a nikomu nepřekáží,
mohu přimhouřit oko nebo problém řešit pouze domluvou,“
pokračuje strážník. „Ovšem pokud bude situace jiná,
například jak se čím dál častěji stává v ulici Farní, tady už
není jiné cesty, než pokuty. Problém této komunikace je
v tom, že ač je velice úzká, je zároveň obousměrná. Auta,
pokud zaparkují po obou stranách, těžko tudy projede
cyklista, natož jiné vozidlo. Navíc je zde zákaz zastavení,“
vysvětluje Hermann.

Největší problém v Toužimi?
Zámek a horní hrad
Strážníka Karla Hermanna potkávají toužimští ve městě od
léta. Na hodnocení efektivity městské policie je zatím ještě
dost času, přeci jen je tu sotva půl roku. Na druhou stranu už
je ale možné diskutovat o tom, co je v Toužimi největším problémem. Odhlédneme-li od parkování, vandalismu a poměrně
nedávného napadení seniora dvěma mladými hochy, je závěr
strážníka Hermana překvapivý.

A právě řidiči už od prosince zaznamenají jistý rozdíl v přístupu strážníka k trestání přestupků, než jak tomu bylo
dosud. „Zatím jsem se snažil, pokud to jen trochu šlo, řešit
přestupky spíše upozorněním. Ústním, pokud jsem viníka
zastihl na místě, či písemným. Te ale přijde na řadu další
prostředek. Tím je Výzva. Jednoduše řečeno to znamená,
že pokud řidič najde za stěračem lístek nadepsaný slovem
Výzva, zvu si jej tímto na služebnu, kde se bude přestupek
projednávat,“ vysvětluje městský policista.

„Co považuji za největší problém? Zámek a horní hrad. Chodí
si tam totiž hrát děti. Přitom zrovna tyto objekty jsou v tak
katastrofálním stavu, že nevíte dne ani hodiny, kdy se tam
může nějaká klenba, schodiště či celý strop zřítit. A mládež si
tam postavila bunkr a běhají tam po prohnilých trámech téměř
rozpadlém krovu i za tmy. Když jsem tam byl poprvé, skutečně
mi z toho běhal mráz po zádech,“ popisuje Hermann.
Ostatně, kde si toužimské děti zařídily útočiště se sami
podívejte na fotografiích na straně 15.

A nakonec, blíží se advent, školáci budou mít co nevidět
prázdniny. To ovšem nemusí znamenat jen klasické předvánoční radovánky, jako je hledání dárků či shánění toho
pravého stromečku. Znamená to také více času na
kamarády a sem tam nějakou tu skleničku. „Skutečně
přibývá případů, kdy se mladiství a nezletilí, a už prostřednictvím svých kamarádů nebo přímo obsluh podniků,
dostávají k alkoholu a cigaretám. Ale to už jsme na tenkém
ledě mimo zákon,“ upozorňuje Hermann na další poznatek.
„Nejen že se mládež povzbuzená alkoholem dopouští přestupků a vandalizmu, ale nejprve si musí na to musí získat
peníze. A s tím souvisí další nezákonná činnost. A v
neposlední řadě, podnapilý mladík nebo slečna jsou zase
snadnou obětí a mohou si i sami lehce ublížit,“ dodává
Hermann s tím, že se toužimská městská policie společně
s městským úřadem na tento problém v nejbližší době
zaměří.

„Již několikrát jsem odtamtud děti odváděl i přímo domů
a upozorňoval jsem rodiče, kde si hrály. Chtěl bych na
dospělé tímto apelovat, aby své potomky poučili, že tam
chodit nemají, že je to skutečně životu nebezpečné. Je
zbytečné, aby dětská touha po adrenalinu měla fatální
následky,“ varuje strážník.
Na druhou stranu ale podle zkušeného strážníka není až
takovým překvapením, že si děti hrají zrovna v těchto místech.
„Problematická mládež je všude, nehledě na to, že čím jsou
lidé starší, tím spíše vnímají mladé lidi a děti jako nezvedené.
Vždy se v kolektivu dětí najde někdo, kdo vyčnívá. A už
v dobrém nebo ve zlém,“ pokračuje Hermann s tím, že zatím
asi nejsmutněji se tato pravda projevila ve chvíli, kdy si dva
mladiství chlapci vybrali jako obě seniora, který po jejich
útoku skončil v nemocnici a téměř zázrakem přežil. „Je tedy
dobře, že se bude v Toužimi konat setkání s policejní preventistkou. Důležité ale je si uvědomit, že nejde jen o nezvedené
děti. Na seniory a nejen na ně může číhat i jiné nebezpečí
například v podomních prodejcích. Není třeba propadat
panice, ale naopak o rizicích rozumně uvažovat a nechat se
poučit,“ míní Hermann.

„Proto bych chtěl upozornit všechny včetně provozovatelů
hospod, že podle zákona se prodávat alkohol ani cigarety
nezletilým a mladistvým prodávat nesmí. Za porušení
takového zákona hrozí pokuty, které začínají na tisícovce,
ale vyšplhat se mohou až na desetinásobky,“ dodává
Hermann.

Nejen násilím a zlobivými dětmi plní se den strážníka. Dalším
výrazným nešvarem Toužimi je parkování. „Těžko bych si dříve
představil, že i město malé jako je Toužim bude mít tak velké
problémy s parkováním,“ říká Hermann, který většinu svého
profesního života strávil v Plzni.

Kateřina Kolářová
Výběr ze statistiky Městské policie Toužim
Slovní upozornění (převážně na špatné parkování)
Pokuty (v celkové výši 2 100 Kč)

„Tady je situace skutečně tristní, hlavně na sídlištích, ale
nejen tam. Proto se snažím k řešení přestupků tohoto druhu
přistupovat co nejvíce rozumně. Pokud uvidím parkovat auto
14
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SPORT

Toužimské basketbalistky ohromily
na turnaji v Karlových Varech
všechny soupeře

Toužimský zámek v obraze...

V současné době působí v oddíle basketbalu družstva
minižaček, žen a mužů. Tato družstva hrají soutěže v rámci
kraje Karlovarského a oblasti, která zasahuje i Plzeňsko.
Všechna družstva již zahájila své soutěže.
Družstvo nejmladších minižaček, které trénuje Hana Fialová
hraje turnajovým systémem a těchto turnajů je celkem pět.
V této kategorii hrají společně chlapci i děvčata (smíšená
družstva).
Družstvo zahájilo velmi úspěšně prvním turnajem v Karlových
Varech dne 17. listopadu 2012. Děvčata svým výkonem velmi
překvapila nejen trenérku a rodiče, kteří své ratolesti přišli
povzbudit, ale i své soupeře.
Děvčata dosáhla těchto výsledků: vyhrála nad všemi dívčími
soupeři a podlehla pouze družstvu chlapců.
Výsledky:
Kraslice - Toužim
2 : 18
Loko K. Vary - Toužim
20 : 22
BCM Sokolov - Toužim
2 : 25
BK Sokolov (družstvo chlapců) - Toužim 27:8
V rámci turnaje byly vyhodnocovány hráčky z jednotlivých
družstev. Nejužitečnější hráčkou celého turnaje byla vyhlášena dívka z družstva Sokola Toužim Kristýna Michalcová.
Sokol Toužim
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