TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 3/2013* cena 5,- Kč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

TOUŽIMSKÉ NÁMĚSTÍ

Milé čtenářky, milí čtenáři,
Takové oslovení je tento měsíc více než na místě. Březen je totiž
měsícem knihy a v Infocentru se můžete přijít podívat na to, jak
se za sto let vyvíjela literatura pro děti a jaká je to vlastně
alchymie připravit ilustraci.
Přesto, že už by si zima měla pomalu zabalit kufry a přenechat
prostor jaru, nebudou ani v následujících měsících zimní
radovánky v Toužimi pasé. Jedním z témat Toužimské radnice je
totiž sáňkování. Konkrétně se jedná o oblíbenou destinaci
"Karasák", o které se bude mimo jiné mluvit také na veřejném
projednání územního plánu, jenž je naplánované na 4. dubna.
"Město se bude snažit s budoucím vlastníkem spodní části
Karasáku vyjednat co nejlepší podmínky pro naše děti. Půjde
o to, aby alespoň část "dojezdové plochy" zůstala neoplocená
a toužimské děti se mohly bezpečně klouzat," ujišuje starosta
Alexandr Žák. Věřme, že se lobby za zdejší ratolesti podaří.
Pro fanoušky hudby a hlavně živých koncertů pořádaných
v toužimské Sokolovně je jistě zajímavou novinkou fakt, že nyní
už můžete vstupenky kupovat přímo v Sokolovně. Na vybrané
koncerty budou v budoucnu k mání i v Infocentru. O tom vás
budeme včas informovat.
Přejeme příjemné chvíle strávené při čtení Toužimských novin,
Kateřina Kolářová

Ke konci měsíce února byly v rámci regenerace náměstí provedeny hlavní rozvody dešové kanalizace v Družstevní ulici, v části
Radniční ulice, v ulici Na Zámecké. Trasa kanalizace podél pošty
a v průjezdné komunikaci přes náměstí byla prodloužena
k bývalému Motorestu. V hlavní páteřní části v průjezdné komunikaci byly provedeny dvě odbočky pro dešové vpusti.
Výkopové práce ztěžuje skalní podloží, které se musí nejdříve

narušit sbíjecím kladivem na bagru. Tato skutečnost zpomaluje
postup prací na dešové kanalizaci oproti časovému harmonogramu až 3x. Dále byly vykáceny veškeré stromy v parku
a u Mariánského sloupu. Menší větve byly rozdrceny štěpkovačem
a Technická sužba města je využije pro své potřeby. Vhodné části
kmenů budou využity a nabídnuty pro řezbářskou činnost.
pokračování na straně 3
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kameru, program do počítače…
Ano, každý koníček něco stojí. A protože jsem dělal i rybařinu,
musím říci, že ta vyjde mnohem dráž než tento můj zájem.

ROZHOVOR

Focení bouřek je adrenalinový sport,
který naučí respektu k přírodě

Vrátíme se tedy na vaše webové stránky "fotomrak".
Co všechno tam najdeme?
Na mých stránkách najdete záložky: Bouřky 2009, 2010,
Fotogalerie 2011, složku ZB 2012, předpovědi srážek
i bouřek, můj blog a také fotografie od lidí, kteří mi posílají
různě zachycené snímky. . Web provází spousta fotografií,
zajímavá je například rozvodněná Střela a další.

Dnes vám představíme mladého muže z Toužimi, který se
zabývá meteorologií. Zcela náhodně jsem již před dvěma lety
narazila na internetu na video s názvem: "Bouře nad Toužimí"
a další s podobnými názvy. A docela nedávno jsem v našich
internetových novinách objevila odkaz na http://www.fotomrak.websnadno.cz a zjistila jsem, že tento web provozuje náš
soused, třicetiletý Jaroslav Řehák.

Takové focení bouřek může být velmi dramatickým
zážitkem, není pravda?
Jde v první řadě taky o to, že je to velice adrenalinový koníček
a pokud ho chci nebo někdo chce provozovat, měl by o něm
také něco vědět a mít například k bouřkám více respektu
a vědět, co si v terénu může dovolit.

Co Vás přivedlo k tomu, že fotíte bouřky a zajímáte se
o počasí?
Počasí mě zajímá snad už od plenek. Tenkrát ještě byl v televizi Vladimír Seifert, na toho si pamatuji a také na mapky, co
ukazovali v televizi. Dá se říci, že mě nic jiného na obrazovce
nezajímalo. K tomu se později přidal koníček focení, cestování, příroda, hory, rybaření. Moc rád jsem fotil západy
slunce, bouřky a blesky. Najednou jsem měl spousta
fotografií a nevěděl, kam s nimi. A tak vznikl v roce 2008 můj
web "fotomrak", kam jsem si fotografie ukládal.
Až mnohem později jsem rozšířil na svých stránkách informace o počasí, předpovědi počasí i srážek a podobně.
Od roku 2008 moje stránky navštívilo skoro 54 tisíc lidí, takže
si myslím, že tato tématika je zajímá.

V Toužimi jste jediný fanoušek?
Ne jsme dva a nejsme tu neznámí. Lidé i o nás vědí, hlavně
přes přátele na FCB, kde probíhá výměna fotek a zkušeností
mezi námi amatéry. Jinak v České republice je nás spousta.
Někteří mají mnohem lepší vybavení, než mám já. Když jsem
měl více času, to bylo, než se mi narodily děti, přispíval jsem
fotkami do pořadu Turbulence na ČT1, poskytl jsem tam
rozhovor - také ho najdete na mých webovkách. Pamatuji se,
jak jsem byl tenkrát hodně nervózní, rozhovor musel být sestříhán, klepal se mi hlas…

My jsme prozatím chodili "hlídat" počasí na webovou
kameru v Krásném Údolí…
Tak to vás musím upozornit, že v Údolí je
rozdíl o 0,7 - 1,2 stupně. Mají tam větší
chlad než my. Jsou
výše
položeným
místem než jsme tady
v Toužimi.

Lenka Hudečková

Počasí je váš koníček
nebo zaměstnání?
Je to můj koníček,
určitě. Není to práce,
která by mě živila. Od
narození dětí se hodně
snažím pomáhat ženě
a věnovat se rodině,
takže jsem dost omezil
svoje vlastní zájmy.
Takový koníček ale
něco stojí? Vy jste
musel koupit minimálně meteostanici, web
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KULTURA

REGENERACE NÁMĚSTÍ

PROGRAM NA BŘEZEN 2013

pokračování ze strany 1
V rámci rekonstrukce náměstí se počítá s novou výsadbou
stromů v počtu 20 ks.
Během února byla společností Metrostav dodána a následně
v obchodním domě COOP - ve vitríně naproti prodejně klenotů,
nainstalována informační tabule se zvětšeným projektem
náměstí a novou úpravou dopravní situace v bezprostředním
okolí náměstí.
Výhled prací na měsíc březen:
Práce na dešové kanalizaci budou pokračovat ve spojnici
kolem bývalého Motorestu na Plzeňskou ulici (uzavírka 26.2.8.3), kde dojde k připojení dešové kanalizace na Malém
náměstí. V předstihu příjezdu bagrů do této proluky, bude
proveden archeologický průzkum v místech "horní městské
brány". Budou dokončeny práce v Radniční ulici a započaty
práce na dešové kanalizaci podél knihovny ve směru od
restaurace Vladař. Bude provedeno napojení dešové vpusti
v parku před poštou, kde je uvažováno i se sochou Jiřího
z Poděbrad, pro kterou se právě v tuto chvíli připravuje forma
pro její odlití. Autorem sochy, i jejího návrhu, je akademický
sochař Mgr. Marcel Hron. Další napojení nových uličních
vpustí je plánováno na prostranství před Mariánským
sloupem a stávajícím novinovým stánkem. Koncem měsíce je
již plánováno sejmutí stávajícího asfaltového krytu v dolní
části směrem od pošty nahoru. Při provádění těchto prací se
sníží stávající pojízdná a pochozí rovina, čímž dojde k dalšímu
omezení provozu v této části náměstí. Pro vstup do domů
a obchodů budou vždy instalovány přístupové lávky. Vzhledem
k aktuálnímu počasí se práce na stržení stávající vrstvy asfaltu na náměstí mohou posunout.
Jiří Kokeš, stavební úřad MěÚ Toužim

VÝSTAVA: 100 LET DĚTSKÉ KNIHY
Březen - měsíc knihy.
Infocentrum
pá 1.3. 17.00 hod. KINOKAVÁRNA
- promítání vybraného snímku.
Infocentrum.
pá 1.3.
20.00 hod. MAWSON - NOID - DYMYTRY
Pořádá Tomiomusic - Tomáš Havel. Vstupné 200,- Kč.
Předprodej vstupenek zajišuje také Infocentrum Toužim.
Sokolovna Toužim
st 6.3. 15.00 hod. ROBINSON CRUSOE
Poslech dramatizace románu Daniela Defoea. Doprovodný
pořad pro děti k výstavě. S sebou deku nebo karimatku.
Vstup zdarma.
Infocentrum
pá 8.3. 18.00 hod. OSTROVY LIDOJEDŮ
Cestopisný pořad o Jiřího Schierla. Vstupné dobrovolné.
Infocentrum
st 13.3. 15.00 hod. DVA ROKY PRÁZDNIN
Poslech dramatizace knihy Julese Vernea. Doprovodný pořad
pro děti k výstavě. S sebou deku nebo karimatku.
Vstup zdarma.
Infocentrum
čt 14.3. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Velikonoční dekorace na stůl. Vstupné 20,- Kč. Infocentrum
čt 14.3. 17.00 hod. DÁMSKÝ KLUB
Infocentrum
čt 14.3. 18.00 hod. SUDETY
Beseda s Jiřím Kaprem o česko-německé otázce v letech
1918 - 1947.
Infocentrum
st 20.3. 15.00 hod. ZÁHADA HLAVOLAMU
Poslech příběhu o Rychlých šípech Jaroslava Foglara.
Doprovodný pořad pro děti k výstavě. S sebou deku nebo karimatku. Vstup zdarma.
Infocentrum
st 20.3. 20.00 hod. MADAM COLOMBOVÁ ZASAHUJE
aneb Kam zmizel ten diamant?
Bláznivá konverzační komedie v režii Jana Mareše. Divadelní
scéna při DK Ostrov. Vstupné dobrovolné. Sokolovna Toužim
pá 22.3.
20.00 hod. TOTÁLNÍ NASAZENÍ - DOVOLENÝ
NAPĚTÍ - JÁ JEŠTĚ NEVIM - DERATIZÉŘI
Pořádá Tomiomusic - Tomáš Havel. Vstupné 130,- Kč.
Předprodej vstupenek zajišuje také Infocentrum Toužim.
Sokolovna Toužim
út 26. 3. 17.00 hod. ODPOLEDNE PRO SENIORY
Již tradiční setkání seniorů při hudbě. Hrají SLAMÁCI..
Sokolovna
st 27.3. 15.00 hod. VINNETOU
Poslech známé "indiánky" Karla Maye. Doprovodný pořad pro
děti k výstavě. S sebou deku nebo karimatku. Vstup zdarma.
Infocentrum
čt 28.3. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Velikonoční vajíčka z lineckého těsta. Vstupné 20,- Kč.
Infocentrum
so 30.3. 13.00 hod. VÝPRAVA ZA MLÝNY
Turistický výšlap s KČT TJ Sokol Toužim po zapomenutých
mlýnech na řece Střele.
Infocentrum

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Výběr daňových přiznání
Finanční úřad K.Vary oznámuje, že pracovníci pro vybírání
daňových přiznání budou úřadovat v malé zasedačce MÚ
Toužim (II. patro budovy) dne 20.3.2013 v době od 13:00 do
17:00 hod. Tiskopisy jsou již nyní k dispozici na MÚ Toužim.

Projednání návrhu Územního plánu
Veřejné projednání Územního plánu Toužimi proběhne dne
2.4.2013 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Městského
úřadu v Toužimi.
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KRÁTCE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Cestopisné přednášky Toužim baví

Knižní novinky
na měsíc březen 2013

Další cestopisný pořad se tentoktát těšil veliké přízni.
V kinosále Infocentra Toužim se sešlo 35 příznivců tohoto
oblíbeného pořadu. V ponurém zimním čase si většina z nás
ráda připomene tolik chybějící teplou letní pohodu. A co
teprve exotické kraje. Jsme rádi, že se nám daří do Toužimi
zvát lidi, kteří nám přibližují vzdálené kontinenty se svými
zážitky na takto vysoké úrovni. A máme samozřejmě radost
z toho, že je o takovýto pořad veliký zájem.

Pro muže
Šulc, Jiří
Nosák, Helmuth
Smith, Wilbur
Smith, Wilbur
McClure, Ken
Cussler, Clive
Enger, Thomas
Pro ženy
James, E.L.
James, E.L.
Quick, Matthew
Lasicová, Hana
Kubátová, Táňa
McKenzie,Catharine
Pospíšilová, Jarmila
Kalemi, Oxana
Vesnické romány
Javořická, Vlasta
Javořická, Vlasta
Javořická, Vlasta
Javořická, Vlasta
Bittnerová, Vlasta
Bittnerová, Vlasta
Povídky

Došlo do redakce
Dne 6.2. 2013 jsme se zúčastnili pořadu "Napříč Afrikou"
s komentářem pana René Bauera a paní Andrey Kaucké. Bylo
to velmi zábavné a poutavé a ani do třech hodin se všechny
jejich zážitky nevešly. Byla hojná účast a všem děkujeme
a těšíme se na další setkání s nimi.
Dne 1. února 2013 jsme se zúčastnili Kinokavárny
v IC Toužim, kde jsme shlédli film "Zemřít ukamenováním".
Byl to dost drsný film. Na konec jsme se všemi podebatovali
nejen o zhlédnutém filmu. Po zhlédnutí filmu jsem ráda,
že žijeme tam, kde žijeme.
Čtenářka TN - D. Procházková

Petice za zachování "sáňkovacího"
svahu "Na Karasáku"
Několik občanů města se rozhodlo bojovat za zachování
možnosti sáňkování pro toužimské děti na tradičním místě
"Na Karasáku", a vyzývají ostatní občany města a zejména
rodiče dětí, aby tuto iniciativu podpořili peticí. Ta bude k dispozici ve Fotoateliéru Černický a v Infocentru Toužim.
Souběžně poběží internetová petice na webu www.petice.net.

Zajímavosti
Toušlová, Iveta

Operace Bruneval
Zabiják mráz
Oko tygra
Síla meče
Záměna
Ďáblova brána
Kamenný déš
Padesát odstínů šedi
Padesát odstínů temnoty
Terapie láskou
O dcerách a milenkách
Rebel
Zapomenutá
Šaty z duhy
Mami, vra se!
Dvě Andulky
Láska Ondřeje 1.
Láska Ondřeje 2.
Oheň bez uhlí
U božích muk
A láska přišla
Ve sněhové závěji

Toulavá kamera 15

Děkujeme za spolupráci Lence Košlerové
a Lucii Jankuliakové.
Lenka Hudečková

Virtuální univerzita třetího věku v Toužimi
Kurzy letního semestru:

Čínská medicína v naší zahrádce

Kouzelná geometrie

Tradiční čínskou medicínu můžeme běžně využívat i my, nebo
některé léčivé rostliny můžeme také pěstovat našich podmínkách.

Příroda byla nejen životním prostředím našich prapředků poskytující stravu a úkryt, ale rovněž pramenem zkušeností a
inspirací, z nichž se rodily technické znalosti, estetické cítění,
prvopočátky vědeckého myšlení i první geometrické poznatky.

Termíny přednášek:
Přednáška
Datum
č.1 - Zahájení 07.03.2013
č.2
14.03.2013
č.3
21.03.2013
č.4
28.03.2013
č.5
04.04.2013
č.6
18.04.2013

Od-Do
9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 -

Termíny přednášek:
Přednáška
Datum
č.1 - Zahájení 07.03.2013
č.2
14.03.2013
č.3
21.03.2013
č.4
28.03.2013
č.5
04.04.2013
č.6
18.04.2013

10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30

Od-Do
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30

-

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

Přihlásit se můžete v Infocentru Toužim, podrobnosti vám ráda sdělím osobně, po telefonu či na e-mail. Čas začátku přednášek
kouzelné geometrie je možné přizpůsobit potřebám většiny zájemců.
Kateřina Kolářová, Infocentrum Toužim, tel.: 776 728 634, infotouzim@seznam.cz
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TOUŽIMSKÁ
Mnohé živnosti však velmi rozkvetly, zejména pak nábytkové
a stavební truhlářství, jakož i strojní zámečnictví. Po světové
válce zřízená elektrisace přispěla všeobecnému pokroku
města. Dlužno poznamenat, že i jiné živnosti stihl osud zániku
jako například obor tkalcovský a soukenický včetně průmyslu
kožedělného.
Za těchto okolností počalo hospodářské odvětví polního
hospodářství nabývati svého vrchu, čímž bylo způsobeno
zabránění rozkládajících se, ale dosud žijících živností.
Zřízení parní mlékárny s velkou dodávkou mléka do Karlových
Varů bylo hlavním zdrojem příjmů podstatné části obyvatelstva.

NOSTALGIE - díl III.
Výňatek z kroniky:
Počet domů v Toužimi odhaduje se v přítomné době na 350
popisových čísel. V r. 1890 mělo město přes 2.500 obyvatel.
Od světové války poklesl tento stav pod 2.000
obyvatel. Příčinou toho bylo stěhování se hlavně do
karlovarského okresu, jakož i pokles populace. Početných

rodin bylo málo.
Židovská obec byla zde malá. Obyvatelstvo Toužimi zabývalo
se obchodem, živností a hospodářstvím, avšak v mnohých případech v důsledku malé výnosnosti i objemu, odvětvími
společně. Mnohé živnosti zanikly, jako například rozšířené
řemeslo ševcovské. Následek toho byl, že se zakládaly
počátkem 20.stol. tovární podniky, ale i z těchto po světové
válce 2 z nich zanikly. Podobný osud postihl také výrobce
plstěné obuvi, a to následkem odpadnutí dodávek do
Alpských zemí nastalou změnou státoprávních poměrů.

Vcelku je Toužim od údobí první světové války na
lepší nové životní úrovni. Malý počet svobodných
povolání a úředníků jest způsoben početně nepatrným množstvím státních úřadů.
Město Toužim bylo kdysi více známo, zvláště za
knížecího panování vévody Saského (r.1623 - 1689),
jakož i vévody markraběte Bádenského (r. 1689 1787) , kdy v obchodním světě hrálo větší úlohu.
Odstraněním patrimoniálního režimu na moderní
demokratický stát zůstalo město Toužim, pokud jde
o rozdělení státních úřadů, nepovšimnuto. Toužim
patří tohoto času k soudnímu okresu Bečov nad
Teplou a k politickému okresu Městu Teplé. Až do
r. 1902 přenáleželo město Toužim se sousedním
soudním
okresem
Bečov
nad
Teplou,
k politickému okresu Karlovy Vary.
Lenka Hudečková
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REAKCE

BESEDA

Jak to bude
s veřejnou správou v Toužimi?

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA TOUŽIM

Jeden z článků minulého čísla Toužimských novin se zabýval
otázkami zachování výkonu státní správy na našem úřadu
a zároveň v něm byly položeny dvě otázky týkající se souhlasu s návrhem reformy veřejné správy a kroků, které jsme podnikli proti odsouhlasení tohoto záměru. V této souvislosti je
nejprve třeba zmínit, že Ministerstvo vnitra připravilo
v loňském roce materiál týkající se dokončení reformy veřejné
správy. Její součástí mělo být zjednodušení a zlevnění státní
správy. Stručně řečeno, zmenšením počtu úřadů bude zkvalitněna jejich činnost a zároveň to bude stát méně peněz.
S takovýmto návrhem se samozřejmě nelze ztotožnit, protože
by došlo k razantnímu zvýšení nákladů, spojených s vyřízením
jakékoliv věci, pro nás občany (museli bychom jezdit do
K.Varů). Návrh byl z ministerstva předán k projednání vládě
ČR. Dříve než došlo ke schválení, proběhla spousta jednání a
na společném zasedání vlády a Svazu měst a obcí ČR byl dne
30.1.2013 přijat důležitý závěr. Obě strany považují za podstatné zachování dostupnosti služeb občanům a bylo
potvrzeno, že není reálný důvod pro plošné rušení stavebních
a matričních úřadů a odebírání dalších kompetencí výkonu
státní správy obcím I. a II. typu (mezi ně patří i Toužim).
Reformní kroky je možné realizovat až na základě důkladně
zpracované analýzy stavu dosavadního výkonu veřejné správy.
Předseda vlády stáhl materiál "Koncepce dokončení reformy
veřejné správy" z vlády a vrátil jej k dopracování. Pokud bych
měl shrnout uvedená fakta. Prozatím se nic rušit nebude
a otázky položené v článku jsou zcela bezpředmětné, protože
již v době jejich otisknutí byla známa výše uvedená fakta.
A proč jsme vás neinformovali? Nebylo vůbec jisté, jak celá
záležitost dopadne a žádná zásadní rozhodnutí do 30.1.2013
vládou přijata nebyla. Pokud by si vše vyvíjelo jiným směrem,
určitě bychom vás o postupu našich zákonodárců včas informovali.
Alexandr Žák
starosta města

Historický kroužek Infocentra Toužim uskutečnil svou první, veřejnou
schůzku v letošním roce 14. února 2013 v kinosále Infocentra
Toužim. Tématem této schůzky bylo seznámení občanů s Územním
plánem města Toužim a debata nad některými návrhy na jeho změnu.
Pro občany našeho města je pozitivní, že plán je zpracováván na čtyři
roky, tedy na dobu kratší a po této době je možno plán aktualizovat.
Není možné v územním plánu města provádět zásadní změny, které
by byly v rozporu s krajským územním plánem. V územním plánu
města již nejsou vyznačeny plochy, určené pro výstavbu parku
větrných elektráren, což uvítali odpůrci těchto monster, které narušují ráz krajiny v dotčené lokalitě a také prodražují cenu elektrické
energie pro konečného spotřebitele. Majitelé pozemků mají názor
opačný. Z provozu větrných elektráren plynou také zisky, nutno dodat,
že i do rozpočtu obcí. Územní plán také třeba neumožňuje do obytné
zóny umísovat průmyslové objekty. Schůzka k Územnímu plánu
města Toužim jistě rozptýlila obavy i našich zahrádkářů. Není
počítáno v současné době s likvidací zahrádkářských kolonii a přeměnou na plochy určené k jinému využití. Setkání občanů k Územnímu
plánu města Toužim probíhalo v klidné a konstruktivní atmosféře.
Úvodní přednášku přednesl pan Jiří Schierl. Setkání byl také přítomen
starosta města - pan Alexandr Žák. Pan starosta pozdravil účastníky
tohoto podvečerního setkání občanů a po odborné stránce doplnil
úvodní přednášku pana Jiřího Schierla. Účast starosty města mile
překvapila nejen přítomné, ale také občany města. Setkání občanů
k územnímu plánu města bylo přítomno 21 občanů. Takže úspěšná
akce v Infocentru. Více k územnímu plánu města, včetně souboru
map a vysvětlivek najdete na oficiálních internetových stránkách
města: www.touzim.cz nebo na místním stavebním úřadu.
Jaroslav Hráský

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují
kvalitu a vysokou užitkovost/
trasa č.53 Toužim
13h Toužim /na náměstí/
14h Bochov /u kostela/
Prodej 27.3.2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
stáří: 12-18 týd.
cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci 12-18týd.
120-180,-Kč
Slepice ve snášce
100,-Kč

Jiří MIKEŠ
nabízím služby
malířské a natěračské
a veškeré práce
se sadrokartonem

Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit
dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331,
po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

tel. 604 713 586
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INFO z INFOCENTRA

UPOZORNĚNÍ

Sto let pohádek
a ilustrací v Infocentru

VZP varuje
před nekalými praktikami konkurence

Únorové výstavy Výtvarné práce Marie Macurové se zúčastnilo opět veliké množství návštěvníků. Přišli se podívat přátelé,
známí, ale také děti z místní školy. Obrázky se návštěvníkům
moc líbily. Je vidět, že daleko větší zájem projevují obyvatelé
Toužimi o prezentace místních nadaných lidí, než umělců
odjinud. I my v Infocentru jsme rádi, že jsme schopni podobné výstavy místních "šikulů" uspořádat a nabídnout tak
toužimské veřejnosti. Březnová výstava je opět trochu
tradiční, věnovaná měsíci knihy: 100 let dětské knihy, kde se
návštěvníci mohou seznámit s oblíbenou literaturou, kterou si
četly děti po celé 20. století. Jste všichni opět srdečně zváni.
Na měsíc duben potom připravujeme výstavu fotografií Pavla
Černického Pastva pro oči. Myslím, že není třeba nijak zvláš
tohoto místního fotografa představovat, kdo jste však ještě
neviděli jeho rozmanitou tvorbu, vřele vám ji doporučuji.
Zároveň bych rád povzbudil a nabídl i ostatním zájemcům,
kteří mají co ukázat, přij te k nám do Infocentra Toužim
pochlubit se svým koníčkem. Rádi vám vyjdeme vstříc. Každá
dobrá činnost by měla být viděna.
BP

Oslovili vás na ulici či doma milí a vstřícní lidé a přesvědčovali vás ke změně zdravotní pojišovny? Pomlouvali vaši
dosavadní pojišovnu a nabízeli nadstandardní výhody a
příspěvky pro vás a vaše děti? Slibovali vám jistotu zajištění
zdravotní péče? Přemýšlejte, než podepíšete jakýkoli dokument. Neuvážený podpis Vám může velice zkomplikovat život.
V minulém roce řada médií zveřejnila zavádějící informace o
tom, že VZP vyčerpala všechny rezervy a nemá prostředky na
úhradu zdravotní péče. Toho využívají obchodní zástupci
konkurenčních zdravotních pojišoven a prostřednictvím
najatých prodejců se snaží klienty VZP přeregistrovat k jiné
zdravotní pojišovně. Jedná se o neetický způsob chování a
zneužívání nekorektního mediálního tlaku. Navíc i "nezávazný" podpis je podle nového zákona závazný, nelze ho
odvolat a vy k 1. 1. 2014 změníte svou dosavadní zdravotní
pojišovnu.
VZP jako první nasmlouvala v roce 2013 zdravotní péči ve
všech zdravotnických zařízeních a tím zajistila dostupnou a
komplexní zdravotní péči obyvatelům jednotlivých krajů ČR.
Zdravotní péči budeme hradit i nadále bez ohledu na
zavádějící informace médií či neseriózní aktivity konkurence.
Našim klientům doporučujeme, aby se v případě jakýchkoli
pochybností obraceli na nejbližší pracoviště VZP, na infolinku
VZP 844 117 777 anebo se informovali prostřednictvím
webových stránek pojišovny www.vzp.cz,
popř. www.trijednicky.cz.
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žáci prakticky vyzkoušeli třídění různého druhu odpadu do
příslušných kontejnerků a zopakovali si tím i základní pravidla při recyklaci druhotných materiálů.
ZŠ Toužim - Š. Vodrlintová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Cesty za poznáním - pražské
památky

Páka 2013 - soutěžní klání žáků ZŠ
Poslední únorový den proběhl v tělocvičně Základní školy
v Toužimi XIII. ročník krajské sportovní soutěže Páka 2013 za
účasti těchto škol: ZŠ praktická Toužim a Základní školy
Toužim, Karlovy Vary, Bochov, Mariánské Lázně a Chodov.
Klání bylo rozděleno do několika skupin, a to na dívky
a chlapce v těžké, středně těžké a lehké váze.
Děti a jejich doprovod přivítala ředitelka Základní školy
praktické Ingrid Franková, která zároveň představila hlavního
rozhodčího Zoltána Kanáta, mistra světa za rok 2009-2010
v silovém trojboji, držitele mnoha dalších ocenění - například
za rok 2011-2012 absolutního mistra Evropy.
"Tato soutěž se již po šesté uskutečnila právě u nás
v Toužimi a i letos je zaštítěna Krajským úřadem
Karlovarského kraje", říká paní Franková.
Děti se pustily do soutěže s vervou a určitě si tento den dobře
užily. Jsme rádi, že naše toužimské děti, se dostaly na přední pozice.

V závěru měsíce února 2013 jsme s CK Výuka trochu jinak
absolvovali prohlídkový okruh Pražským hradem. Během
3 hodinové procházky jsme společně s průvodcem navštívili
nejznámější historické památky v areálu Pražského hradu.
Navštívili jsme Starý královský palác s Vladislavským sálem,
basiliku sv. Jiří, katedrálu sv. Víta, královskou hrobku s hroby
Karla IV., Václava IV. a Jiřího z Poděbrad. V závěru prohlídky
jsme viděli repliku korunovačních klenot a nahlédli jsme do
malebných domečků řemeslníků, kteří žili ve Zlaté uličce.
Každý z nás si odnesl z exkurze nějaký zážitek, ale vidět na
vlastní oči vojáky hradní stráže, jak stojí bez pohnutí 2 hodiny
a ještě se před nimi vyfotit, to stojí za to.
ZŠ Toužim - P. Heinrichová, /9.A/ E. Hirschanová /9.A/

Výsledková listina - chlapci
Lehká váhová kategorie - 1. Filip Kolena - ZŠ Toužim, 2.
Roman Berky - ZŠP a MŠ Toužim, 3. Martin Sivák - ZŠP a ZŠS
Chodov
Středně těžká váhová kategorie - 1. Bartoloměj Peha - ZŠP
a MŠ Toužim, 2. Lukáš Jankura - ZŠP Bochov, 3.Dominik Billý
- ZŠ, MŠ a PrŠ Karlovy Vary
Těžká váhová kategorie - 1. Ondřej Oláh - ZŠP a MŠ Toužim,
2. Karel Kolena - ZŠ Toužim, 3. Leon Balog - ZŠ, MŠ a PrŠ
Karlovy Vary
Výsledková listina - dívky:
1. Marcela Drevňáková - ZŠP a ZŠS Mariánské Lázně, 2.
Kristýna Kolenová - ZŠP a MŠ Toužim, 3. Tereza
Gregoridesová - ZŠP a ZŠS Chodov, 4. Michaela Kanátová ZŠ Toužim

Toužimští školáci se učili třídit
odpad

Ceny do soutěže věnovaly: Firma HOLLANDIA, MARBES
Consulting, FRAPE A KÚ Karlovarského kraje.
Jim patří velké díky.
Těšíme se na další ročník krajské soutěže Páka.

V měsíci únoru 2013 se konala na naší škole velmi zajímavá
beseda na téma Recyklace a třídění odpadu. Beseda probíhala pod záštitou firmy Ekokom v rámci enviromentální výchovy
žáků.
Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi
obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech
různé značky, které nás informují, jak máme s takovým
obalem po použití naložit. Šipky s číslem nebo zkratkou nás
informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich
poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit.
To a řadu jiných zajímavostí se žáci dozvěděli během besedy
. V průběhu besed se promítaly krátké filmové spoty
zaměřené k ekologii, sběrným dvorům, spalovnám
a k celkové ochraně životního prostředí. V závěru besed si
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Stáž žáků SOU Toužim v Německu
Je prosinec, první adventní neděle, a pětice učnic SOU
Toužim, obor kuchař-číšník, si společně s paní mistrovou
Danou Hejkalovou balí svá zavazadla. V pondělí totiž odjíždějí
na zahraniční stáž do hotelu v německém Würzbachu. Pouze
dvě z nich, Markéta Brančíková a Karin Nováková, tuší, co je
čeká. Absolvovaly totiž podobnou stáž již v minulém roce.
Zbývající tři žákyně, Marie Bokrová, Jana Janoušková a Katka
Vacková, odjíždějí se strachem a s obavami, zda všechno
zvládnou. Jsou to žákyně 1. ročníku, které za sebou mají od
září jen několik týdnů praxe.
Dívky se však bez problémů v Německu zapojily do běžného
hotelového provozu, jak v kuchyni, tak v restauraci.
Připravovaly snídaně, obědy i večeře pro hotelové hosty ve
spolupráci s německými kuchaři. Kromě kuchařských dovedností si také procvičily své dosavadní znalosti německého
jazyka a získaly cenné praktické zkušenosti.
Poslední pobytový den se nesl v duchu české kuchyně. Ten
den hoteloví kuchaři tzv. vyklidili pole našim studentkám,
které samostatně připravovaly tradiční české pokrmy.
Všechno zvládly s naprostou jistotou, což svědčí o perfektní
připravenosti a dobré organizaci práce. Své pracovní návyky
získávají již od prvního dne ve školní kuchyni pod odborným
vedením pí. Hejkalové, která je vede a motivuje k maximálním
výkonům.
Mgr.Iveta Skalová, SOU Toužim

SOU TOUŽIM

Učni SOU Toužim opět
bodovali
Stalo se již tradicí, že si naši žáci (obor kuchař-číšník) vozí
z vyhlášených gastronomických soutěží medaile. Nejinak
tomu bylo i letos.
Ve středu 16. ledna se čtveřice žáků 2. ročníku - Lukáš
Vacek, Jan Obermajer, Karin Nováková a Lucie Kupečková zúčastnila gastronomické soutěže v Domažlicích. Zadání bylo
pro všechny soutěžící jednotné, měli připravit slavnostní
tabuli pro 6 osob na téma Návrat olympioniků z Londýna.
Necelé 3 týdny měli vybraní žáci společně s paní mistrovou
Pavlínou Korunkovou na vymyšlení celého příběhu. Museli si
ujasnit, pro koho konkrétně tabuli připraví, jaké sporty vyzdvihnou a jak, jaké menu a nápoje budou podávat, jakou květinovou výzdobu použít, jaké dekorační prvky sehnat, popř. vyrobit, jak vše barevně sladit atd. Na vlastní soutěž se všichni
čtyři připravovali společně, jako tým. Každý musel umět
všechno. Součástí byla i obhajoba zvolených pokrmů v menu,
odůvodnění založeného inventáře, popis postupu obsluhy
a odpovědi na další záludné otázky poroty.

Úspěch žáků SOU Toužim
učebního oboru automechanik
na soutěži v Ostrově
Stejně jako v předchozích letech se i letos konalo krajské kolo
soutěže odborných dovedností Autoopravář Junior 2013.
Soutěž se uskutečnila dne 11. 2. 2013 ve Střední
průmyslové škole Ostrov.
Vyhlašovatelem této celostátní soutěže je MŠMT ČR a spoluorganizátorem jsou firmy BOSCH a ŠKODA AUTO Mladá
Boleslav.
Krajského kola se zúčastnilo celkem 8 soutěžících
z Integrované střední školy technické
a ekonomické Sokolov, Integrované střední školy Cheb,
Středního odborného učiliště Toužim
a Střední průmyslové školy Ostrov. Každá škola byla
zastoupena 2 žáky.
Soutěž se skládala z teoretického testu, který obsahoval
celkem 150 otázek z odborných předmětů a z praktické části,
kde žáci prováděli 8 praktických úkolů typu oprav, seřizování,
diagnostikování závad a jejich následné odstraňování.
V teoretické části obsadil náš Robert Študlar 1. místo,
celkově skončil třetí. Radek Dvořák byl v teorii třetí, celkově
obsadil 4. příčku. Naši žáci skončili celkově hned za domácími soutěžícími.
Robert Študlar se svým umístěním kvalifikoval do celostátního kola, které se uskuteční v měsíci březnu na neutrální
půdě v prostorách Service Training Center ŠKODA AUTO, a.s.
Kosmonosy a Středního odborného učiliště strojírenského
ŠKODA AUTO, a.s.Mladá Boleslav.
Miroslav Matoušů

Soutěže se zúčastnilo celkem 6 družstev (z toho 4 družstva
byla z odborných učiliš a 2 družstva ze středních škol). Naši
žáci obsadili v této konkurenci krásné 2. místo a domů
si přivezli kromě cenných zkušeností i věcné dary. Každý
účastník obdržel od pořadatele zrcadlo a sadu skleniček,
od SOU Toužim ještě sadu keramických váziček a mističek.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zajištění celé
akce, především paní mistrové Pavlíně Korunkové a paní
učitelce Simoně Málkové, dále paní Ivetě Štádlerové, která
v rekordním čase vyrobila nádherný dort ve tvaru "klikujícího
autobusu", který měl olympionikům připomínat léto strávené
v Londýně.
Mgr.Iveta Skalová, SOU Toužim
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městech prakticky všechny své prodejny státnímu obchodu do
konce roku 1952. Takto bylo "delimitováno" 15.683 městských prosperujících prodejen. Od státního obchodu převzala
družstva 5.920 většinou nerentabilních venkovských prodejen.
Spotřební družstevnictví se stalo obchodní soustavou zásobující převážně venkov. Podstatně se změnil i počet a struktura
maloobchodních prodejen. Do působnosti spotřebních
družstev patřila i potravinářská výroba, hlavně pekárny
a masné výroby. Socializací soukromých hostinců na venkově
a převzetím restaurací od komunálních podniků začala
spotřební družstva budovat od základů novou oblast své
činnosti. Další novinkou v jejich činnosti se stal také výkup
zemědělských produktů.

Spotřební družstvo Jednota
v Toužimi slaví 60 let své existence
2. díl
2.světová válka a okupace Československa
Druhá světová válka a okupace republiky znamenaly tvrdý
zásad do družstevního dění. Družstva byla podřízena potřebám nacistického válečného hospodářství. Na okleštěném
území Protektorátu Čechy a Morava byly družstva a jejich
centrály násilně sjednoceny do okupanty vytvořených svazů
a ústředí. Spotřební družstva a jejich organizace byly takto
nuceně soustředěny ve Svazu spotřebních družstev pro Čechy
a Moravu. Do družstev a družstevních organizací byli dosazeni
němečtí vládní komisaři a správci. Jakékoliv porušení předpisů bylo stíháno nejpřísnějšími tresty. Stovky členů,
funkcionářů a zaměstnanců spotřebních družstev zaplatilo
za účast v odboji svými životy.

V roce 1952 byl ustaven Ústřední svaz spotřebních družstev
v Praze a v krajích krajské svazy. Nastala úplná závislost
všech organizačních stupňů spotřebních družstev na
orgánech a aparátech KSČ. Družstevní demokracie byla
potlačována, práce volených orgánů se stala formální, nebylo
respektováno družstevní vlastnictví.

Období 1945 - 1989
Po šesti letech okupace se pustili členové družstev do obnovy
válkou zničeného národního hospodářství.
Zkušenosti z předválečného období je vedly k přesvědčení, že
prvořadým úkolem dosažení jednoty družstevnictví je ustavení
centrály sjednoceného družstevního hnutí. Již v květnu 1945
v zastoupení všech stávajících družstevních svazů byly položeny základny pro vytvoření jednotné družstevní organizace Ústřední rady družstev. Zvláštní komise vypracovala Zákon
o ÚRD, který byl v srpnu 1945 předán ministru práce a sociální péče. K jeho schválení však došlo až o tři roky později a již
za zcela jiné politické situace.
Únor 1948 znamenal konec demokratického vývoje. Na základě zákona o ÚRD z 24.7.1948 se stala Ústřední rada
družstev vrcholnou organizací sjednoceného družstevnictví,
jejichž členství v ÚRD bylo povinné. Pro jednotlivá odvětví zřídila ÚRD samostatné odbory.

Značně destruktivní zásah do činnosti spotřebního
družstevnictví znamenalo v roce 1958 předání velkoobchodní
sítě do státního sektoru na základě usnesení č. 200/1957.
Přes nesouhlas a odpor družstevníků muselo být předáno do
"Spojeného velkoobchodu" 48 družstevních velkoobchodních
podniků se 199 oblastními závody, které měly 647 tis. m2
hrubé skladové plochy.
Začátkem roku 1952 se podílela potravinářská výroba
spotřebních družstev na celostátní pekařské výrobě 53%, na
cukrářské výrobě 37%, na řeznicko-uzenářské výrobě 35%. Po
předání těchto výroben státnímu sektoru začaly Jednoty znovu
rozvíjet výrobní činnost. I tato "nová" výroba byla však "delimitována" - pekařská výroba do státního sektoru k 30.6.1960,
cukrářské a sodovkárenské výrobny komunálním podnikům
k 31.12.1960.

Následný vývoj v 50.letech 20.století přinesl všeobecně
hrubé porušování zákonnosti a deformace, které hluboce
zasáhly do činnosti družstev. Reorganizace podle "scénáře"
vypracovaného na ÚV KSČ v roce 1952 směřovala k přeměně
ÚRD a družstevních organizací na výkonné orgány pro plnění
státem direktivně ukládaných úkolů. Družstva byla systematicky zbavována podnikatelské aktivity a účelově zneužívána.
Do poválečného rozvoje spotřebních družstev zasáhla v letech
1949 - 1950 socializace obchodu a v roce 1950 rozhodnutí
orgánů KSČ přizpůsobit organizaci spotřebních družstev politickému uspořádání státu. V první etapě vznikla tzv. SELPA
se svazem v každém okrese (tento model podle sovětského
vzoru byl družstevníky od počátku zpochybňován a skutečnost
nakonec potvrdila, že tato struktura byla pro československé
podmínky zcela nevyhovující). V další fázi pak vzniklo
v každém okrese spotřební družstvo s názvem Jednota. Tyto
zásahy znamenaly zánik původních družstev s dlouholetou
tradicí v přirozených regionech. V rámci nařízené reorganizace
v roce 1952 bylo spotřební družstevnictví donuceno předat ve

Deformace spotřebního družstevnictví, ke kterým došlo
v několika etapách v letech 1952 - 1960 pramenily z teorie
o družstevním vlastnictví a podnikání jako o nižší formě
socialistického vlastnictví. Teprve v období let 1964 - 1969,
v rámci uplatňování nových zásad plánovitého řízení, dochází
ke snahám o renesanci charakteru a činnosti spotřebních
družstev. Začátkem roku 1964 získala spotřební družstva
opět možnost zřizovat ve městech svoje prodejny a restaurace a začala soutěžit se státním obchodem. Prosazovala při
tom koncepci zlepšování kultury prodeje a úrovně obchodních
služeb, rozsáhlé přestavby a modernizace sítě prodejen,
budování nákupních středisek a postupně i obchodních
domů. Ve svépomocných akcích při modernizaci obchodní sítě
odpracovali členové družstev několik milionů brigádnických
hodin, čímž přispěli ke snižování nákladů na investice, úpravy
a opravy. Osvědčenou formou zásobování obyvatelstva
v odlehlých místech se staly pojízdné prodejny.
pokračování na straně 12
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pokračování ze strany 11

Pranostiky našich předků

Spotřební družstva začala podnikat i v oblasti cestovního
ruchu. V roce 1964 byla zřízena družstevní cestovní kancelář
Rekrea jako účelové zařízení Ústředního svazu spotřebních
družstev. K budování materiálně-technické základny pomáhaly
další účelové podniky jako např. Propagační podnik, Obchodní
projekt, Družstevní zásobovací podnik, Mykoprodukta a další.
V roce 1967 byla znovu založena i Velkonákupní společnost
družstev. K systematické přípravě a výchově nové generace
družstevních pracovníků se začala zřizovat odborná učiliště.

Březen
Podle starého římského kalendáře, který pravděpodobně zavedl
Romulus, zahajoval nový rok měsíc březen. Rovněž Slované slavili
nový rok v březnu, při jarní rovnodennosti, která znamenala nový
život.
w Březen bez vody, duben bez trávy.
w Svatá Eudoxia (1. 3.) příznivá, ale blátivá.
w Na svatého Bedřicha (6. 3) slunce teplem zadýchá.
w O svatém Tomáši (7. 3.) sníh bředne na kaši.
w Na svatého Řehoře (12. 3.) líný sedlák, který neoře. Svatý
w Řehoř, patron hudebníků a zpěváků.
w Okolo sv. Řehoře přilétají k nám čápi, divoké husy,
kačice a laštovice.
w Žežule, která v březnu velmi křičí, čáp, který mnoho hřecká,
a divoké husy, které se ukazují, oznamují teplé jaro.
w Mrzne-li na svatou Gertrudu (17. 3.)
bude mrznout ještě celý měsíc.
w Je-li na svatého Josefa (19. 3.) vítr, potrvá čtvrt roku. Svatý Josef,
patron tesařů, dřevorubců, kolářů, truhlářů a celníků.
w Na svatého Jáchyma (20. 3.) skončila se nám už zima,
w Na svatého Benedikta (21. 3.) má se ječmen a cibule síti.
w Svatý Benedikt, benediktinský řád, patron Evropy, první jarní den.
w Panny Marie Zvěstování (25. 3.) zelených semen vysévání.
w Jaké počasí na svatého Ruperta (27. 3.) takové bude v červenci.
w O svaté Balbíně (31. 3.) je už u nás po zimě.
w Jestli březen kožich stáhl, duben by rád po něm sáhl.
w Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj.
w Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy
vínem plní.
Jaroslav Hráský

Leden roku 1968 přinesl určité změny v politice KSČ
a dával perspektivu nového řešení nahromaděných problémů
společenského života i národního hospodářství. Akční
program spotřebního družstevnictví z této doby představoval
koncepci činnosti spotřebního družstevnictví a jeho poslání
v demokratické společnosti se začínajícím tržním
hospodářstvím. K uskutečnění akčního programu však po
srpnu 1968 nedošlo. Jeho tvůrci byli tvrdě postiženi spolu
s desítkami funkcionářů, vedoucích i řadových pracovníků ve
většině organizací spotřebních družstev. V důsledku federálního uspořádání Československa se stal nástupce ÚSSD pro
česká a moravská družstva Český svaz spotřebních družstev.
V následujícím dvacetiletí došlo znovu k dalším negativním
projevům totalitního období. V důsledku rozsáhlé modernizace materialně technické základny narostla zadluženost
spotřebních družstev a byla omezována jejich vlastní podnikatelská činnost. V roce 1981 musel být předán státnímu
obchodu velkoobchod ovocem a zeleninou, nezdůvodněně
byla spotřební družstva v produkčních oblastech zbavena
možnosti operativně vykupovat ovocnářské a zelinářské
produkty z místních zdrojů. Samostatnost družstev byla stále
více oklešována.

...

Mají naše děti
v Toužimi kde sáňkovat?

Listopad 1989 uzavřel tuto 40tiletou smutnou kapitolu z dějin
spotřebního družstevnictví. V následujícím období v rámci politických a hospodářských změn společnosti provedla spotřební družstva očistu od deformací z předcházejícího období
a zajistila si návrat k mezinárodním družstevním standardům
a principům. Transformace české ekonomiky postavila
i družstevnictví před vlastní proces transformace.

Celé generace toužimských dětí snad od nepamětí využívaly
v zimním období k sáňkování, bobování, lyžovaní a obdobným
zimním radovánkám svah "Na Karasáku". To však v posledních letech znemožnily nevhodné stavební úpravy související
se vznikem zahrádek u Střely a nakonec i nešastný odprodej
části svahu soukromému vlastníkovi. Toužimské děti tak i díky
někdejšímu vedení města přišly o jediné vhodné místo pro
provozování těchto zimních aktivit. Definitivní ránu mu však
hodlá učinit nový územní plán, který chce svah přeměnit na
stavební parcelu. Svah je dosud v majetku města, navazující
plochy pod ním, tvořící údolní nivu říčky Střely jsou v majetku
státu a nyní pronajaté jako zahrádky. Město by také mělo
usilovat i o potřebné navazující pozemky a tak obnovit
původní stav.
Bylo by dobré, kdyby se zastupitelstvo města zasadilo
v územním plánu Toužimi o zachování tohoto svahu
a o obnovení jeho původní rekreační funkce, protože jiné
podobné vhodné místo v blízkosti sídliště, kde žije nejvíce dětí,
v Toužimi nemáme. Zachovejme tento svah pro naše děti
i do budoucna!
JS

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý,
modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!

Stáří slepiček 16-18. týdnů cena 149 - 170 Kč / ks
-v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční : ve středu 6.března 2013
Toužim - u vlak. nádraží - v 16 15 hod
Případné bližší informace tel : 728605840 728165166 415740719
Při prodeji slepiček- nová služba - výkup králičích kožek - cena 22-35 Kč/ks
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Toto není možné! Čtvrtá tvář stále stejného jedince. Tentokrát
v úloze lídra strany, která vznikla za účelem vstupu do posledních
komunálních voleb. SNK Změna pro Toužim v dnešní době již
nepracuje. Neschází se, členové nejsou informováni o činnosti
a práci svých zvolených členů zastupitelstva. Nyní se ptám já: Co
dělá lídr této strany nyní?! Vždy volební plán o kterém píše,
je z velké většiny naplněn. Že by ho neznal? Proč se ptá na práci koalice, když z ní sám veřejně vystoupil na zasedání zastupitelstva? Proč
jsou jeho názory na jednáních zastupitelstva odlišné od ostatních
členů koalice? Že by i tento článek tedy byl opět jenom plácnutím do
vody? Od názorů v těchto článcích se musím nutně distancovat.
Kandidoval jsem za tuto stranu v komunálních volbách a není mi
známo, že by členové této strany sdíleli názory tehdejšího lídra. O to
více mě mrzí, že občan města, lídr kandidátní strany, samozvaný historik, ale hlavně zastupitel vlastně pořádně neví, co se v městě děje.
Oddechl jsem si, pátou tvář pisatele příspěvků, tvář samotného
Pána Boha jsem již nenašel. Kafe jsem dopil, nerozlil. Všem dnům
ale není konec! Čekám, že se v dalších vydáních Toužimských novin
opět objeví "zaručené" informace, které budou naplňovat rysy zcela
ověřených informací. Ovšem patrně budou bu opatrně převrácené,
nebo "tak trošičku" zkreslené a třeba i nepravdivé. Třeba objevíme
další článek, který bude mít nadpis "Bajka", či "Můj deníčku…".
Závěrem bych chtěl ještě jednu věc vyzdvihnout. Tento příspěvek
jsem nepsal s cílem někoho poškodit, nebo se mu vysmívat! V žádném případě to není můj záměr a nehodlám, a také nechci nadále
rozvíjet diskuzi v případných reakcích na tento článek. Spíše je mým
přáním otevřít občanům města oči, přimět je k zamyšlení a logickému úsudku při čtení článků, nebo třeba i k cestě k nám na úřad. Zde
si můžete otevřeně promluvit o vašich názorech, námětech, přáních
a zde získáte i informace skutečné, které nejsou výmyslem sousedských pomluv a intrik. Ano jedna věta pisatele článků byla pravdivá práce lidí na úřadě je služba. Za tuto větu mu patří dík!

Kostky jsou vrženy
- k bývalé kotelně
(Reakce na články, které vyšly v TN 02/2013)
Sedím u pracovního stolu, hlavu mám v dlaních, před sebou poslední číslo toužimských novin. Závity v hlavě šroubují a nervy spolu
s emocemi jen tak tak držím na uzdě. Ne, že by noviny za to vše
mohly. To jenom některé články mě doslova drtí. Jak to ten člověk
mohl napsat? Co má za cíl? Jsem na začátku čtení a hned první
článek autora vnáší do duše nezasvěceného čtenáře kus naděje.
Čtenář při čtení článku o lékařské pohotovosti musí sevřít palec
v pěst a pevně ho držet. Snad to vyjde, budeme mít lékařskou pohotovost….. Stačí se ale jenom trošku zamyslet a….? Zázrak!!!
V dnešní době plné škrtů, plné snižování rozpočtů si v hlavě kalkuluji kolik nul musí mít číslo, které "nasytí" provoz pohotovosti.
Možnosti s přibývajícími nulami klesají. Ještě jedna možnost dobré
zprávy existuje. Beru do ruky telefon vytáčím číslo. Rozhovor končí
mými slovy ze slušnosti "promiň, že jsem Tě s takovou hloupostí
otravoval". Když mi člověk na druhém konci hovoru řekl větu "zbláznil
jsi se, v dnešní době?"…Pochopil jsem. Nejbližší lékařská pohotovost - Karlovy Vary. Snad alespoň tam ji zachovají.
Otáčím listy novin a pomalu se uklidňuji nad padesátiletým vztahem
dvou lidí, nad prací Základní školy praktické, připravované koncerty
v Sokolovně, podívej, Jednota slaví 60 let!…
Otáčím list. Stavbaři se propadli do pekla! Co se to v té Toužimi
děje? Vždy v majetku města zaevidované peklo nemáme!!! Sjedu
očima na pisatele. Z jedné strany jsem klidnější, z druhé mi ale opět
nabíhají žíly na spáncích. Při čtení mi spadl kámen ze srdce. Tak to
peklo nakonec není. To jenom kdysi někdo nezasypal starý sklep.
Opět beru do ruky telefon a volám starostu města. Viděl někdo tu
díru na náměstí? I zde je vše řádným postupem ošetřeno. Dokonce
i památkáři byli přivoláni a jejich verdikt? Zasypte to! Pokládám telefon a čtu dál. Někdo odváží žulové kostky na skládku! Vždy bylo
domluveno, že se uskladní do staré kotelny, tam se očistí a při
pokládání silnic na náměstí se opět použijí! Kam to ti řidiči vozí?
Návštěva bývalé kotelny mě uklidnila. Dohoda platí. Žulové kostky
máme a můžeme je zpětně použít na dláždění náměstí. Můj klid ale
netrval dlouho. Co to tam ten pisálek píše? Špatně připravený projekt? Černý Petr? Asi zase nějaká magie. Konečně se dostávám
s vysokým tlakem kolujícím v mých žilách na konec článku. Ne, to
není magie. To jsou jenom splácaná slova do vět, u kterých mi
schází opodstatnění a podloženost fakty. Vždy finální rozpočet
regenerace celého náměstí schvalovalo veřejně zastupitelstvo, byl
představován na veřejném sezení s občany, byl prezentován
v Toužimských novinách, psalo se o něm v Karlovarských listech,
čísla jsou i na stránkách města,… Kde je to nezveřejnění?!
A závěrečnou větu článku, že jde o něčí výdělek, tu snad přejdu
jenom citátem: "podle sebe soudím tebe". Nečekám a nemám za
svou práci jiný příjem, než ten oficiální a zdaněný…
Obracím list. To už nezvládnu a je na čase toto těžké literární dílo
odlehčit kávou. Snad mě možný nervový tik při čtení stále stejného
autora článků necukne rukou a neopařím se ještě nakonec kafem.
To už by bylo asi opravdu prokletí…
Konečně jsem se dočkal! Pisatel dalších článků má již třetí tvář.
Nejdříve zkratka jména, následně celé jméno a nyní zastupitel. Jako
správný zastupitel by měl ale vědět, že šíření poplašných nepravdivých zpráv typu "Město přijde o zbytek výkonu státní zprávy…", což
jinými slovy je, že zde nebudeme mít například stavební úřad,
matriku, …, je mírně řečeno neslušné! K územnímu plánu posílám
informaci a zároveň pozvánku na veřejné projednání dne 2. 4. 2013.

Roman Straka
místostarosta města

Foto z deponie TSM "U komína". Levá hromada - kamenivo z původních rabátek (kamenné květníky - ještě zbývá jeden nad Mariánským
sloupem), prostřední hromada je čedič z odvodňovacích žlabů
u komunikace a pravá hromada je žulová kostka odebraná z trasy
kanalizace.
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Toužimská škola slaví padesátku

Nový zákon o ovzduší

Každý "padesátník" - když se den D přiblíží - se začíná

ohlížet, začíná hodnotit, možná i psát paměti. Tahle
Nový zákon o ovzduší byl uveřejněn ve Sbírce dne 13. června 2012
pod číslem 201/2012. Tento zákon plně nahazuje dosavadní zákon
padesátka je však trochu jiná:
86/2002 a též ruší veškeré prováděcí předpisy k tomuto zákonu
V roce 1963 začala toužimská škola pracovat v nově
vydané. Nový zákon o ovzduší nabyl účinnosti dne 1. září 2012.
postavených pavilonech. Pracovníci školy jsou přesvědčeni,
Cílem nového zákona je dosáhnout dalšího snížení emisí a zlepšení
že si toto jubileum zaslouží být patřičně připomenuto a
kvality ovzduší a současně snížení administrativní zátěže pro podoslaveno. Uvažujeme o vydání vzpomínkového almanachu.
niky. Mezi nástroje k dosažení těchto cílů patří především proObracíme se na Vás, vážení Toužimáci, /nejen/ bývalí žáci
gramové nástroje, uplatňování individuálních podmínek provozu
ZŠ Toužim, se žádostí: zavzpomínejte, napište krátkou remvzhledem k příspěvku zdrojů ke znečišování ovzduší a ve vazbě
iniscenci, zamyšlení související s Vašimi školními lety u nás.
na imisní situaci dané lokality a též revize ekonomických nástrojů.
Rozhodnete - li se, pak své příspěvky posílejte na:
Zákon již nepoužívá rozdělení kategorií zdrojů na malý, střední, velký
a zvláště velký. V novém zákoně jsou v příloze č. 2 pouze
zstouzim@zstouzim.cz nebo poštou na adresu:
Vyjmenované stacionární zdroje. V zákoně jsou vymezeny pouze
ZŠ Toužim, Plzeňská 395, 364 01 Toužim.
4 znečišující látky, a to TZL, SO2, NOx a VOC. Tyto znečišující látky
Děkujeme. ŠtoJ.
podléhají zpoplatnění. Sazba poplatků se zvyšuje v období 2013 až
2015.
Od roku 2016 budou zpoplatněny pouze
Odpadové hospodářství za rok 2012
TZL. Poplatek bude inkasován od 5 000
Kč, oproti nynějším 500 Kč. Od poplatku
jsou osvobozeny znečišující látky,
u kterých celková výše poplatků za
poplatkové období činí méně než 50 000
Kč. Na druhou stranu se u zpoplatněných
látek zvyšují sazby a tyto budou postupně
dále růst.
Nový zákon zavádí nízkoemisní zóny, kdy
obce a města budou mít možnost vyčlenit
na svých územích zónu, do které nebudou
moci vjíždět auta, která nesplňují emisní
limity. Obce a města ale zároveň musí
zajistit objízdnou trasu po silnici stejné
nebo vyšší třídy.
Povinnosti provozovatelů – § 17 zák.
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Ke zmírnění povinnosti dochází ohledně
provozu dosavadních malých spalovacích
zdrojů. Pro zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300
kW včetně požaduje zákon plnění minimálních požadavků uvedených v příloze č. 11
zákona. Dále požaduje pro tyto zdroje
provádět jednou za dva kalendářní roky
prostřednictvím odborně způsobilé osoby
kontrolu technického stavu i provozu a na
vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Karlovy
Vary) předkládat doklad o provedení této
kontroly.
MěÚ Toužim, jako orgán ochrany ovzduší,
považuje za nutné seznámit provozovatele
stacionářských
zdrojů
se
zněním
některých ustanovení nového zákona
o ovzduší, proto dochází ke zveřejnění
těchto informací.
Klára Michalová – Měú Toužim OŽP

Koupím nebo dlouhodobě
pronajmu pozemky vhodné
pro zemědělskou činnost.
Cena dohodou.
Tel.: 606 754 467
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Přehled hlavních akcí naplánovaných na letošní rok:

Klub českých turistů Toužim

22. 6. 2013 - I. ročník
Setkání u pramene řeky Střely

Vážené čtenářky a vážení čtenáři Toužimských novin!
V letošním roce oslaví turisté v celé naší krásné zemi již 125.
Výročí založení Klubu českých turistů. Počátky organizované turistiky sahají až do roku 1888, tedy do období Království českého,
kdy byla naše vlast součástí Rakousko - Uherské monarchie.
V roce 1889 byla v krajině Svatojánských proudů, tedy v oblasti
Štěchovic vyznačena první turistická trasa. Česká republika se
může pyšnit největším počtem značených turistických tras.
Odbor Klubu českých turistů Tělovýchovné jednoty Sokol Toužim
vznikl v roce 1980. Od samého počátku své činnosti si vede kroniku, v současné době již druhou, kde je podchycena veškerá činnost Klubu českých turistů Toužim. Spolek, který si nevede kroniku, nebo nemá podchycenou svojí činnost a historii jiným způsobem, ten jako by nebyl. Do kroniky je možno nahlédnout vždy
v místě cíle každého ročníku dálkového pochodu Toužimskej
puchejř. Od letošního roku má Klub českých turistů Toužim zřízeny
také své webové stránky, které vytvořil pan Jiří Schierl. Webové
stránky budou jistě vítaným zdrojem k získávání informací o historii, současných aktivitách i plánovaných akcích pro širokou veřejnost. Klub českých turistů Toužim je součástí KČT Plzeňské
oblasti. Webové stránky KČT Toužim: www.kcttouzim.estranky.cz
První akcí nově založeného Klubu českých turistů byla spartakiádní štafeta 23. března 1980, další akcí byl 15 km dlouhý pochod
v rámci celostátní masové akce 100 jarních kilometrů. Tato akce
byla také součástí socialistických závazků, které byly každoročně
uzavírány s pracovníky na závodech a v podnicích (pozn. autora).
Dne 21. září 1980 se za účasti 80 turistů uskutečnil 1. Ročník
dálkového pochodu Toužimskej puchejř. 1. 1. 1981 se uskutečnil
poprvé organizovaně Novoroční výstup na Třebouňský vrch,
kterého se zúčastnilo 13 skalních turistů. Účast v následujících
ročnících: 1982 - 18 lidí, 1983 - 23 lidí, 1984 - 15 lidí, 1986 - 12
lidí, 1988 - 17 lidí. Tolik tedy k počátkům činnosti KČT Toužim.
Klub českých turistů se významně zasloužil o popularizaci
a obnovu zašlé slávy Třeboňského vrchu. V současné době je
účast na Novoročním výstupu téměř dvacetinásobně vyšší, což
svědčí o oblíbenosti této akce a dobré spolupráci s hasiči obce
pod kopcem, tedy Třebouně, kteří zajišují na vrcholu občerstvení
účastníků Novoročního výstupu a postarají se o dřevo na vatru
a popřípadě o protažení a zpřístupnění cesty k vrcholu. Bez
skříňové PV3S a polní kuchyně si lze vrchol kopce jen těžko představit. Činnost KČT Toužim rozhodně nestojí a nepadá pouze
pořádáním výše uvedených akcí.
V loňském roce bylo pořádáno Setkání u pramene řeky Střely,
které bylo společnou akcí s oblastí KČT Plzeňského kraje,
Sdružením přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně
IRIS a ve spolupráci s městem Toužim. Toto setkání bylo
v podstatě nultým ročníkem. Od letošního roku je Setkání
u pramene řeky Střely v Prachometech akcí pořádanou KČT
Toužim, tedy I. ročníkem. Ani touto akcí však výčet aktivit nekončí.
Členové KČT se aktivně zúčastňují i akcí, které jsou pořádány jinými oblastmi a KČT. Toužimští turisté se také
každoročně zúčastňují putování do Skoků a dalších akcí
pořádaných v našem okolí.

v Prachometech, který bude dostředným pochodem. Vychází
se z různých míst a cíl bude pro všechny účastníky pochodu
stejný v Prachometech u pramene řeky Střely, kde účastníci
pochodu obdrží pamětní listy, bude zajištěno občerstvení a je
naplánován i kulturní program.

4. 7. 2013 - IV. ročník společného
putování do Skoků z Kláštera premonstrátů v Teplé naučnou poutní stezkou
Putování je rozděleno do tří samostatných etap, každý den se
jde jedna etapa. Celková délka poutní stezky do Skoků je 60
km. Putování si můžeme prodloužit o dalších 8 km až do
Žlutic, odkud je vlakové a autobusové spojení. Hlavní pou
k svátku Navštívení Panny Marie, spojená s procesím a mší
svatou se bude konat v neděli 7. července. Začátek procesí
je u kříže v 10 hodin, začátek poutní mše svaté je v 11. hodin.
Termín je předběžný a bude ještě upřesněn. Pořadatelem této
akce a také budovatelem Skokovské poutní stezky a také iniciátorem oživení poutního místa SKOKY je občanské sdružení
Pod střechou. Předsedou tohoto sdružení je pan Jiří Schierl.

7. 9. 2013 - XXXIV. ročník dálkového
pochodu Toužimskej puchejř
Start bude otevřen od 7 do 11 hodin. Cíl bude otevřen do 18
hodin. Start i cíl bude na hřišti TJ Sokol Toužim. Účastníci
dálkového pochodu obdrží pamětní listy, malé občerstvení
a suvenýr. O případných změnách budou občané včas informováni.
Startovné:
dospělí 20,- Kč
děti 10,- Kč
Trasy:
pěší 10, 20, 30 km
cyklo 40, 60, 80 km
Informace: Ludmila Běhavá, sídliště 413, 364 01 TOUŽIM
Jaroslav Hráský

TURISTIKA

Toužimští se naučí
technice Nordic Walking
Jak si správně poradit s moderním sportem Nordic
Walking se dozvíte na plánované lekci pod vedením
zkušeného instruktora dne 27.4. od 10 hodin
v Infocentru Toužim, kde také již nyní přijímáme
závazné přihlášky na tuto zajímavou akci za cenu 150,Kč na osobu. Cena je včetně zapůjčených holí do
naplnění kapacity max. 12 osob na lekci.
IC
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