TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 1/2013* cena 5,- Kč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

TOUŽIMSKO V OBRAZE

Jménem Toužimských novin, Infocentra a v neposlední řadě také
městského úřadu vás vítám v novém roce a přeji od všeho vždy
jen to nejlepší. Děkuji za vaši přízeň v roce loňském a pevně
věřím, že nám zůstanete věrni v roce letošním.
V prvním letošním čísle Toužimských novin věnujeme nejvíce
prostoru vzpomínce na to, jak jsme si užili adventní čas. Dozvíte
se také, jaké má investiční plány městský úřad na letošní rok a
seznámíte se s novou rubrikou "Toužimská nostalgie", která vám
bude pravidelně představovat zajímavé úryvky a fotky z toužimských kronik.
Kateřina Kolářová

Investiční plány města
pro letošní rok
Práce na rekonstrukci náměstí probíhají i v zimních měsících.

Město Toužim bude letos pracovat s rozpočtem vyrovnaným,
tedy takovým, kdy se předpokládají příjmy ve stejné výši jako
výdaje. Nejvýraznější výdajovou položkou bude i v letošním
roce náměstí. Tady práce ustaly vánočními svátky
21.12.2012, kdy byla dokončena šachta u novinového
stánku. Proti původnímu záměru dokončit dešovou kanalizaci
k čp.45 a odboček do části Radniční ulice a na druhou stranu
okolo pošty do sídliště, došlo ke zpoždění způsobené přítomností skalního podloží v místě výkopu. Skála se musela po
částech odstraňovat zbíjecím kladivem umístěném na bagru.
Práce by se měli naplno rozběhnout v druhém lednovém
týdnu. Předpokládá se, že letos by měla být komplet hotova
dešová kanalizace a nejméně polovina plochy rozsahu
stavby zadlážděna v nové žulové dlažbě.

- Zadání projektové dokumentace na vytipované lokality pro
rozšíření stávajících parkoviš popř. výstavbu nových.
Jedná se o rozšíření parkoviště u 5. věžáku, nové parkoviště
u čp 452,453, nová parkoviště v ulici Plzeňská před čp 308
až 378. V rozpočtu je rovněž částka na výstavbu části těchto
parkoviš.
- Byla získána dotace na opravu části místní komunikace (cca
2/3) kolem bývalé Trioly. Bude ale opravena celá. Oprava
spočívá v položení nového asf. povrchu a nových obrubníků.
- Na podkladě schváleného pasportu dopravního značení
budou ve městě osazeny nové dopravní značky. Stávající
které již nevyhovují budou nahrazeny novými.

A co dalšího je v plánu pro letošní rok?
- Zadat vypracování projektu na rekonstrukci Farní ulice

- Výstavba dvou dětských hřiš s herními prvky, jedno
v lokalitě na Zámecké, druhé u fotbalového hřiště.

- Pokračování v budování chodníku ze zámkové dlažby
k Základní škole Toužim kolem Sokolovny včetně opravy
opěrných zdí a zábradlí.

- Výměna degradované střešní krytiny na budově Základní
umělecké školy. Záměrem je provést provětrávanou střešní
konstrukci, samotná krytina bude z lehkého bezúdržbového
profilovaného plechu.

- Vybudování chodníku ze zámkové dlažby místo panelové
příjezdové komunikace na Hájence před čp 465.

- Dokončení výstavby plotu u nového DPS ve Školní ulici.
- Zrušení chodníků na pravé části ulice Zámecká ve směru od
pošty z důvody výstavby parkoviš (podélné stání) místo těchto chodníků. Pro rok 2012 jsou v rozpočtu peníze na polovinu
tohoto záměru.

- V případě získání dotace z OPŽP bude provedeno zateplení
MÚ Toužim spočívající v zateplení obv. zdiva, doteplení
podkrovních prostor a výměnu oken.
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Rozsvěcování vánočního stromu

AKTUÁLNĚ

První adventní neděli se uskutečnilo rozsvěcování vánočního
stromu, loni netradičně před Městským úřadem. Netradiční
byl i vánoční jarmark, kde bylo možno zakoupit adventní
věnce, jmelí a mnoho dalšího vánočního zboží. Infocentrem
Toužim bylo rovněž podáváno přítomným svařené vínečko
a perníčky. Svůj stánek zde mělo rovněž občanské sdružení
Český západ z Dobré Vody, které zde nabízelo výrobky své šicí
dílny. Zájemci si mohli na vánočním jarmarku zakoupit
l pěknou keramiku. Pivnice U Báby zde instalovala svůj stánek
s občerstvením již od 12 hodin, aby do zahájení, které bylo
naplánováno na 15 hodinu, bylo vše připraveno. Pro přítomné
byly připraveny chutné grilované klobásky, horký punč, káva
i něco tvrdšího na zahřátí. Slavnostní odpoledne pod
vánočním stromem zahájilo Divadlo dětí z Karlových Varů,
které se představilo pásmem koled v podání svých zpěváků.
Následovalo vystoupení dětí z Mateřské školičky Domeček.
Základní umělecká škola Toužim také svým vystoupením
přispěla k vytvoření předvánoční nálady. Děkujeme všem,
kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto kulturního
odpoledne pod vánočním stromem, které bylo zakončeno již
tradičně ohňostrojem.

Zápis do 1. třídy
Základní škola Toužim, okres
Karlovy Vary
(pro školní rok 2013/2014)
Zápis do prvních tříd se uskuteční
v naší základní škole
v úterý 5. února 2013 od 14:00 do 16:00,
ve středu 6. února 2013
od 13:00 do 15:30.
K zápisu se dostaví děti narozené
nejpozději 31. srpna 2007.
Vezměte s sebou vyplněný zápisový list, rodný list dítěte,
občanský průkaz rodiče a vyplněný lístek - přání budoucího
prvňáčka (pokud Vaše dítě nenavštěvuje mateřskou školu,
dostanete zápisový list a lístek - přání budoucího prvňáčka
před zápisem ve škole).

Adventní koncert
Druhou adventní neděli se uskutečnil v kostele Narození
Panny Marie v Toužimi koncert komorního pěveckého souboru
ROSA COELI ze Žlutic pod vedením Petry Vojtové. Soubor
tentokráte doprovázelo Svobodné hudební bratrstvo z Prahy
pod vedením Marka Columbyho. Přítomným byly představeny
hudební skladby našich předků, které jistě zanechaly
v milovnících komorní hudby hluboký hudební zážitek. Na
adventním koncertu bylo přítomno 45 občanů. Účast byla
ovlivněna, stejně tak jako ve Skocích, nepřízní počasí.
Toužimskou krajinu postihla tuto adventní neděli sněhová
kalamita.

Těšíme se na Vás a Vaše děti
vedení a učitelé ZŠ

OHLÉDNUTÍ

Adventní akce 2012 Toužim
A byl tu zase Advent, období ztišení, rozjímání a také
očekávání. Děti se těšily na dárky pod rozsvíceným
stromečkem. Pro nás dospěláky bylo toto období spojeno
s přípravou nejkrásnějších svátků v roce, tedy Vánoc. Všude
se pilně uklízelo a naše domovy provoněla vůně vanilky, která
prozrazovala, že všude bylo v plném proudu pečení vánočního
cukroví. Křesané připravovali Vánoce svou účasti při mších
svatých ve svém kostelíčku. Advent je odvozen od latinského
slova adventus - příchod, tedy očekávání příchodu Ježíše
Krista. Půlnoční mší svatou oslavujeme jeho narození
a očekáváme druhý příchod na konci věků. Advent je
začátkem nového liturgického roku a končí západem slunce
na Štědrý den. Liturgickou barvou adventního času je fialová.

Betlémské světlo
Infocentrum Toužim zajistilo, tak jako v předloňském roce
přivezení Betlémského světla k nám do Toužimi. Betlémské
světlo přivezli opět skauti z Mariánských Lázní. Tentokráte
k této události došlo v sobotu 22. prosince, tedy před poslední adventní nedělí. Děkujeme touto cestou organizaci Junák Svazu skautů a skautek ČR za přivezení Betlémského světla
a také našemu Infocentru za zprostředkování a organizaci
této významné akce. Z našeho kostelíčka si odneslo
Betlémské světlo do svých domovů více než dvacet zájemců.
Pro všechny, kteří měli zájem, bylo připraveno v prostorách
Infocentra přátelské posezení a vánoční punč. Děkujeme!

Jaroslav Hráský
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KULTURA

MĚSTSKÝ ÚŘAD

PROGRAM NA LEDEN 2013

Nová telefonní ústředna

VÝSTAVA: NECHÁME TO TAK?
Jsem svědomím těch, kteří ztratili víru a úctu k člověku.
Jsem varováním těm, kteří by je následovali.
Jsem nadějí všem, kteří hledají poznání, sblížení a usmíření.
ZACHRAŇME DOMINANTY
Infocentrum
čt 3.1. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Zimní dekorace tužky. Vstupné 20,- Kč
Infocentrum
čt 17.1. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Náramky z lentilek. Vstupné 20,- Kč.
Infocentrum
so 26.1. 20.00 hod.
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA TOUŽIM
Úvodní hodina plesu bude patřit Toužimské mládežnické
dechovce. Dále k tanci a poslechu hraje kapela Koala band
z Chebu - sál. Melodie s harmonikou Míra Dědek Zábranský
- restaurace. V ceně vstupenky raut. Nekuřácký ples. Vstupné
240,- Kč.
Sokolovna
čt 31.1. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Olejová lázeň: bambucké máslo, kokosový olej. Vstupné 20,Kč.
Infocentrum
čt 31. 1. 17.00 hod. ODPOLEDNE PRO SENIORY
Již tradiční setkání seniorů při hudbě. Duo Anna Volínová a
Václav Žákovec.
Sokolovna
čt 31.1. 17.00 hod. DÁMSKÝ KLUB
Infocentrum
------------------------------------------------

Dnem 28.11.2012 byla uvedena do provozu nová telefonní
ústředna pro MÚ Touţim. Postupně budou na tuto ústřednu
napojeny všechny příspěvkové organizace i organizační
složky města. S touto úpravou se mění telefonní čísla všech
účastníků.
Telefonní seznam pro MÚ Toužim:
sekretariát (p. Franková)
354 224 500
starosta (p. Žák)
354 224 501
místostarosta (p. Straka)
354 224 502
tajemník (Ing. Šimonovský)
354 224 503
účtárna (p. Krátká, p. Cerhová)
354 224 504
vnitřní věci (p. Rédlová)
354 224 505
sociální odbor (p. Mikulová)
354 224 506
matrika (p. Čevelová)
354 224 507
majetkoprávní (p. Šnoblová)
354 224 508
péče o děti (p. Šimková)
354 224 509
stavební úřad (p. Ettlerová)
354 224 510
pokladna, mzdy (p. Daňková)
354 224 511
stavební technik (p. Kokeš)
354 224 512
ţivotní prostředí (p. Michalová)
354 224 513
správa systému (p. Zankl)
354 224 514
fax
354 224 515
BHM a teplárenství
354 224 516

Střední odborné učiliště Toužim nabízí
k prodeji:

ÚNOR 2013

křemíková svářečka
s dálkovým ovládáním
z roku 1984 - funkční,
chybí revize.

pá 1.2. 17.00 hod. KINOKAVÁRNA
Promítání vybraného snímku. Povídání při kávě nebo čaji.
Infocentrum

...

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Na konci listopadu jsme uspořádali Bazárek dětského
oblečení v kinosále Infocentra. Prodávat přišlo několik
maminek a jedna babička a přinesly pro vás vskutku krásné
kousky oblečení, botičky i hračky.
Všechno bylo za pár korun a některé věci jako nové. (Samy
víme, jak rychle děti ze všeho vyrostou). Prodávající maminky
byly docela zklamané, že nakupovat nebo aspoň jen nakukovat přišla jen malá hrstka lidí. S maminkami jsme se domluvily, že další bazar, nebo chcete-li BURZA DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ se znovu uskuteční v pondělí 18. února 2013, tentokrát od 11.00 do 14.00 hodin, opět v kinosále Infocentra.
Věříme, že tentokrát přijde ještě více maminek, babiček, ale i
tatínků a všech, kdo mají zájem koupit nebo prodat oblečení
a jiné věci po svých dětech.
LeniHud

Prodejní cena dle odhadní ceny.
Kontakt:
Ing. Iveta Hovorková
SOU Toužim
Plzeňská 330
364 11 Toužim
souz.touzim@seznam.cz
353 312 040
734 513 730
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TECHNICKÁ SLUŽBA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Novinky na měsíc leden 2013

Odvoz odpadu v roce 2013

pro ženy
Bradford Barbara Taylor
Gabaldon Diana
Gabaldon Diana
Goodwinová Daisy
Obermannová Irena
Cordonnier Daniel
Stimson Tess
Chishugi Leah

Místo: Prachomety, Dobrá Voda, Nový Dvůr, Kosmová,
Třebouň, Bezděkov, Nežichov,
Branišov, Bezděkov, Kojšovice
Počet odvozů: 1x za měsíc - týden:
4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
pondělí
2x za měsíc - týden:
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,
40,42,44,46,48,50,52
1x týdně v zimě,
1x za 14 dní v létě
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24,
26,28,30,32,34,36,38,40,42,43,44,45,46,
47,48,49,50,51,52

pro muže
Nesbo Jo
Rollins James
Zuckoff Mitchell
Stach Michal
Bruen Ken
Thomason Dustin

Místo: Toužim - Plzeňská, Za rybníkem, Náměstí Jiřího z
Poděbrad, Pivovarská, Radniční,
Družstevní, Tepelská, Janova

Nečekané požehnání
Vážka v jantaru
Mořeplavec
Má poslední vévodkyně
Panoptikum české
Řád žen
Manželka, která utekla
Dlouhá cesta z ráje

Sněhulák
Ďáblova kolonie
Ztraceni v Shangri-La
Den, kdy měl zemřít Klaus
Kříž
21.12. - Kletba jaguářího
krále

česká literatura
Viewegh Michal
Matysová Veronika

Mráz přichází z Hradu
Patricie

historické
Vondruška Vlastimil

Zloději ostatků

tajemno
Däniken Erich von
Fischinger Lars A.

Tajemství mayské studny
Zakázaná historie

dívčí romány
Lanczová Lenka
Lanczová Lenka

Vstupenka do ráje
Nebe plné hvězd

Místo: Luhov,Polikno, Komárov, Smilov, Radyně, Toužim Školní, Žlutická, Farní, Vodní,
Pod Brankou, Plzeňská, Náměstí Jiřího z Poděbrad

mládež dobrodružné
Houck Colleen
Houck Colleen

Tygrovo prokletí
Tygrova stezka

Počet odvozů: 1x za měsíc - týden:
4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,51,52
středa
2x za měsíc - týden:
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,
40,42,44,46,48,50,51,52
1x týdně v zimě,
1x za 14 dní v létě týden:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,
24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,43,44,45,46,
47,48,49,50,51,52

zajímavosti
Glenday Craig, Fall Stephen

Počet odvozů: 1x za měsíc - týden:
4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,51,52
úterý
2x za měsíc - týden:
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,
40,42,44,46,48,50,51,52
1x týdně v zimě,
1x za 14 dní v létě týden:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,
24, 26,28,30,32,34,36,38,40,42,43,44,45,46,
47,48,49,50,51,52

Guinnessova kniha rekordů
2013

Toužimská knihovna má nové telefonní číslo:
354 224 575
Děkujeme Městské knihovně Toužim a těšíme se na další
spolupráci.

4

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 1/2013

Tímto našim programem ZO - SPCCH a společným programem IC a MěÚ jsme se zapojili k vyhlášenému
Evropskému roku seniorů.
Na posledním setkání seniorů 29. 11. 2012 jsme se připojili
ke gratulaci Informačního centra a Městského úřadu a malým
dárkem jsme také, veřejně poděkovali panu Matouškovi za
ukončenou, dlouholetou hudební a pěveckou činnost, které
se ochotně ujal kdykoliv jsme za ním přišli s požadavkem.
Vždy nám vyšel vstříc a my jsme aspoň na chvíli mohli
zapomenout na své bolístky, nemoci a trápení, které s věkem
přicházejí. Do dalších let panu Matouškovi přejeme hodně
pevného zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu rodiny a vždy
ho rádi mezi sebou uvidíme.

Svaz postižených civilizačními chorobami

Rok 2012 - Evropský rok
seniorů
Rok 2012 byl vyhlášen EVROPSKÝM ROKEM AKTIVNÍHO
STÁRNUTÍ A MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITY. Vyzýval
k zamyšlení nad skutečností, že obyvatelé Evropy se nyní dožívají vyššího věku a zůstávají díky dobrému zdravotnímu stavu
déle aktivní.
Aktivní stárnutí znamená stárnout ve zdraví, cítit uspokojení
z práce, být v každodenním životě nezávislý a mít možnost
angažovat se ve věcech veřejných. Věk by neměl být rozhodujícím faktorem. Často se přehlíží skutečnost, že se starší lidé
starají o jiné, zejména o své rodiče, vnoučata i partnery. Ve
společnosti, kde se podíl seniorů zvyšuje, hraje velmi důležitou úlohu mezigenerační solidarita. Její prosazování představuje výzvu pro politiky i ostatní zúčastněné, kteří musí
vytvářet příznivé prostředí pro aktivní stárnutí jako takové
a umožnit seniorům nezávislost. Touto cestou je třeba se
ubírat v oblasti zdravotní péče, sociálních služeb, při
vzdělávání dospělých, dobrovolnictví i dopravě. Stáří je nevyhnutelnou perspektivou každého živého tvora. Struktura
společnosti se výrazně mění. Stárnoucích a starých lidí na
světě přibývá a tito lidé potřebují pomoc. Medicína se
s problémem stáří vypořádala po svém - víme, jaký způsob
života mají staří lidé vést, co mají jíst, co pít, jak cvičit, zkrátka jakou zachovávat životosprávu. Ale na něco jako by se
zapomínalo - jak stáří unést. Jak unést osamělost, ztrátu
programu, vlastní bezmoc, kterou také stáří přináší.
Naše sdružení se snaží tyto problémy minimalizovat
a seniorský věk nebereme jako soubor obtíží ale jako pozitivní
období klidu, pohody a společně si jej již řadu let zaplňujeme
různými aktivitami.
Mezi nejčastější naše aktivity řadíme zájezdy do divadel,
poznávací zájezdy, ozdravné rekondiční pobyty převážně pro
DIABETIKY, KARDIAKY a pro členy s onemocněním pohybového aparátu, přednášky policie, lékaře, pravidelné
společné vycházky do okolí Toužimska, zdravotní tělesné
cvičení a dvakrát do roka připravujeme členské schůze
s kulturním programem. V poslední době spolupracujeme
s Informačním centrem a Městským úřadem. Namátkou
uvedu pár příkladů určené seniorům. Tradicí jsou pravidelné
tanečky každý druhý měsíc pod názvem " Setkání seniorů"
kde si popovídáme, zatančíme, zazpíváme. Další zajímavá
nabídka IC je Virtuální Univerzita třetího věku, začátkem prosince se uskutečnila beseda s policejní preventistkou Zdenou
Papežovou o bezpečnosti, pro nejvíce ohroženou skupinu lidí
na téma "Bezpečnost seniorů". Senioři také kladně hodnotí
umístění laviček na Karasáku, kde si na delší procházce
mohou odpočinout.

Naši činnost ZO - SPCCH jsme v letošním roce ukončili
členskou schůzí konanou 6. 12. 2012 v Sokolovně. Váženými
hosty na této schůzi byli starosta MěÚ Krásné Údolí pan
Martin Frank a starosta MěÚ Toužim pan Alexandr Žák.
V diskusi odpověděli na několik dotazů, pobesedovali s námi
a nakonec senioři poděkovali za již zmiňované lavičky
umístěné na Karasáku a za pěkný program při rozsvěcení
vánočního stromu na první adventní neděli. Panu M. Frankovi
i panu A. Žákovi děkujeme za účast, vážíme si toho, že si
mohli udělat čas a přijít mezi nás.
Touto cestou bych ještě ráda poděkovala celému personálu
restaurace v Sokolovně, za pěkné a vkusně připravené
prostředí a obsluhu.
V novém roce přeji Všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Předsedkyně ZO SPCCH
Marta Hondlíková

UPOZORNĚNÍ - změna data příštího setkání seniorů.
Setkání seniorů v lednu se uskuteční dne 31. 1. 2013
od 17:00 hod. v Sokolovně, hrát bude pan Václav
Žákovec.
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Toužimská nostalgie
Milí čtenáři, od letošního roku máme pro vás novinku, se kterou se budete setkávat v každém
čísle Toužimských novin.
Z Městského úřadu nám byla zapůjčena Obecní kronika Toužimi a my vám vždy přineseme
kousek nostalgie do vašich domovů.

Výňatek z kroniky:
Vstupní brána shořela dne
28.7.1872 a nebyla již více
obnovena. Na této vstupní
bráně nacházelo se v 17.
stol. dle Krištofa Türra
městské písmo tohoto
znění:
"Z
Předměstí
směrem k Bochovu a ke
Žluticům neprojízdná brána
mezi hřbitovem a nemocnicí." Rovněž tato brána
z uvedeného důvodu byla
bez námitek odstraněna
v polovici 19. století.
Stará městská hradba
(nehledě k zámecké zdi na
západě) jest znatelna pouze
na jihovýchodním a jihozápadním
okraji
bývalé
táhnoucí se zdi. Původní
tvářnost bývalých městských hradeb jest dosud
zachována mezi farním úřadem a zahradou blázince.
Jinak jest městská hradba
v celém svém rozsahu
v rozvalinách.

Lenka Hudečková
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TOUŽIMSKÁ MLÁDEŽNICKÁ DECHOVKA

ZUŠ TOUŽIM

Vánoční koncert toužimské ZUŠ

ADVENTNÍ KONCERT
V SOKOLOVĚ

Týden před zimními prázdninami se uskutečnil Vánoční
koncert žáků Základní umělecké školy v Toužimi, který uváděl
pan ředitel Jiří Ullmann. Slyšeli jsme přes 20 sólových
vystoupení dětí od těch nejmenších až po velké. Krásně nám
zazpíval i dětský pěvecký sbor pod vedením paní učitelky
Zlatuše Kaločaiové, která nám spolu s dětmi zapěla krásnou
vánoční koledu.

Toužimský dechový orchestr před Vánoci vyrazil zpříjemnit
adventní čas i za hranice okresu. Ve středu 5.12.2012
vystoupil v Sokolově v Klášterním kostele Antonína z Padovy.
Padesátičlenný orchestr složený z dechových orchestrů ZUŠ
Sokolov a ZUŠ Toužim v tomto překrásném prostředí
posluchače naladil vánočně i přesto, že do vánoc zbývaly
ještě 3 týdny.

Zazpívala a zahrála nám i moderní rocková kapela All For 69
a dechový orchestr, který vede pan kapelník Karel Musil.
Děti toužimské ZUŠ jsou všestranně nadané, protože zpívají
a hrají jednak jako sólisté, dále ve sboru, v rockové kapele
a vzápětí v dechovém souboru pana Musila, což vidím jako
nesmírně působivé.
Koncert byl úžasně povedený, krásný a děti si zasloužily od
diváků potlesk ve stoje. Ten byl natolik upřímný a dlouhý, že
pod taktovkou Karla Musila bylo přidáno několik dalších
písniček.
Děkujeme šikovným a nadaným dětem i jejich učitelům ze
Základní umělecké školy za krásný zážitek, který nás vánočně
naladil.
Lenka Hudečková

Zazněly skladby HAPPY CHRISTMAS, kterou aranžoval
Manfréd Schneider, od Johana.Sebastiana Bacha AIR, s krásným sólem pro soprán saxofon.
Vánoční atmosféru také naladila směs vánočních melodií A
CHRISTMAS DANCE PARTY. Jako poslední v programu zazněla
TICHÁ NOC od Franze Xavera Grubera.
Jen neradi jsme se loučili s krásnou vánoční atmosférou
a kamarády muzikanty, ale i s atmosférou sokolovského
Starého náměstí, krásně zasněženého a vyzdobeného.
Zbývalo už jen popřát si navzájem krásné vánoce a hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v nastávajícím roce 2013.
A hodně zdraví, štěstí a lásky přejeme i Vám všem, kteří
fandíte dobré hudbě!

- PTMD -
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Návštěva karlovarské
sklárny Moser

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Srdíčkový adventní den
toužimské školy

V závěru měsíce prosince jsme společně se žáky 8. tříd ZŠ
Toužim navštívili karlovarskou sklárnu Moser. Sklárna byla
založena v roce 1857 a letos slaví 155 let od svého vzniku.
Manufaktura Moser se stala symbolem kvality tradičního
sklářského řemesla. Je považována za klenot českého
sklářství a za vrcholného představitele rukodělné umělecké
práce sklářů. Rukodělný charakter práce se uchovává ve
sklárně dodnes.

Stalo se již tradicí, že v adventním období se naše škola
každoročně zapojuje do sbírky pro občanské sdružení Život
dětem. Tentokráte se o hladký průběh akce postarali žáci
školního parlamentu 7. a 9. tříd a celou akci organizačně
podpořili. Mezi spolužáky se podařilo vybrat prodejem drobných suvenýrů finanční obnos ve výši 2 840,- korun, který byl
složen na účet o. s. u České spořitelny v Toužimi.
Výtěžek z prodeje je určen na
pomoc těžce handicapovaným
dětem, které jsou stabilně
odkázány na domácí péči
svých
rodičů,
zejména
maminek, a to na zakoupení
různých rehabilitačních a zdravotnických pomůcek, invalidních vozíčků a zdravotních
kočárků k usnadnění jejich
nezbytné celodenní péče,
kterou jejich stav vyžaduje.
Část výtěžku je věnována také
na podporu vzdělávání těchto
dětí. Děkujeme všem, kteří si
zakoupili drobný suvenýr
a přispěli tak mnohým ke
splnění jejich přání a potřeb.

Žáci měli možnost seznámit se s jednotlivými fázemi výrobního procesu. Zastavili jsme se u foukání skla, což si někteří
i samostatně vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké to je, foukat do
sklářské píšaly a přitom ještě tvarovat roztavenou hmotu
do určitého tvaru. Dále jsme navštívili brusírnu skla, kde brusič
obrušuje sklo v různých hloubkách a tím vytváří požadovaný
tvar a design. Opět jsme mohli posoudit, jak těžká je práce
brusiče a kolik času a umění se skrývá za jejich prací.
V závěru prohlídky jsme navštívili podnikovou prodejnu
výrobků, kde jsme obdivovali nádherné exponáty, které jsou
vyváženy téměř do celého světa.
ZŠ Toužim - J. Váňová, Mgr. M. Píbalová

ZŠ Toužim - školní parlament

Čertovské rojení na ZŠ Toužim
Opět tady bylo nejkrásnější období v roce, na které se těší
snad všechny děti včetně dospělých. A už se jedná o rozsvěcování vánočních stromků se začínajícím adventním obdobím
nebo očekávání mikulášské návštěvy v rodinách a konče
vánočním obdobím.
Ani v letošním školním roce jsme nezapomněli na naše malé
žáčky z prvního stupně a připravili jsme si pro ně opět
čertovskou návštěvu. O celou akci se postarali žáci 9. ročníků
a zástupci školního parlamentu, kteří si obstarali velmi pěkné
masky a všichni společně navštívili 5. prosince 2012 celý
první stupeň. Při své návštěvě v jednotlivých třídách rozdávali
drobné pamlsky pro všechny děti, které jim zajistilo vedení
školy a někde přidali i třídní učitelé drobné pamlsky pro svoje
žáčky.
Poděkování za hladký průběh akce si zaslouží všichni žáci,
kteří se podíleli na její přípravě a organizaci : J. Peřina, K. AlMuktarová, K. Kudrnová (žáci 9.B), L. Tomášek, P. Staněk,
M. Řezníček, Zuzka T. a S. Vavreková (žáci 9.A).
Děkujeme i vedení školy za podporu naší adventní akce a za
nákup pamlsků pro žáky.

Návštěva
Střední lesnické školy ve Žluticích
V závěru měsíce listopadu 2012 jsme se žáky 8. a 9. tříd
navštívili Střední lesnickou školu ve Žluticích.
Tradice lesnictví započala na této škole v roce 1988, do té
doby se zde studoval ekonomický směr určený hlavně
děvčatům. V současné době nabízí tato škola několik studijních a učebních oborů, které mohou studovat i dívky. Mezi
tradiční obory patří lesní mechanizátor, lesnictví, nově se
otevírají studijní obory zahradnictví - krajinářství a včelař.
Škola má vlastní domov mládeže, velmi pěkně zrekonstruovanou moderní tělocvičnu, studenti zde mohou mít v kotcích
i své psí mazlíčky, o které se starají, během studia zde
mohou získat řidičské oprávnění na osobní automobil, traktor
i nákladní auto.

ZŠ Toužim- školní parlament J. Peřina, S. Vavreková, Zuzka T.
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Mezi další klady patří i možnost zapůjčení osobního notebooku po dobu jejich studia.
Velkým překvapením pro nás všechny byla ukázka vábení
zvěře a troubení mysliveckých fanfár.
O toto všechno se postarala paní ing. E. Hanušová a její žáci
z druhého ročníku. Za velmi krásnou ukázku si zaslouží velké
poděkování a potlesk od nás sklidili za svůj výkon i studenti.
Ze školy jsme odjížděli s velmi dobrým pocitem toho, co jsme
zde viděli, laskavým přístupem vyučujících k žákům, velmi
pěkné výsledky ze soutěží a hlavně z lásky k přírodě, kterou
je třeba chránit a být dobrým správcem tohoto ekosystému.
ZŠ Toužim J. Váňová, Mgr. M. Píbalová

MATEŘSKÁ ŠKOLA

"Mikuláš a Vánoce v MŠ Sluníčko"
Také MŠ navštívili hned po ránu 5. prosince dobrosrdečný
Mikuláš, krásný Anděl, dva strašidelní čerti černí jako uhel
a neposedná čertice. V každé třídě otevřeli knihu hříchů
a na zlobivce si pěkně posvítili. Ti, aby si své hříchy trošku
odčinili, museli něco hezkého zazpívat nebo povědět
básničku, kterou si pro Mikuláše připravili. Hned na začátku
jsme byli upozorněni, že díky vzrůstajícím cenám uhlí a brambor půjdou zlobivé děti rovnou do pekla! Nakonec neskončil
v pytli nikdo. Všichni se snažili, slíbili, že se polepší a tak se
rozdávaly i sladkosti.

Sportovní prosinec na ZŠ Toužim.
V průběhu měsíce prosince r. 2012 žila naše škola florbalem.
Byli jsme pořadateli základních kol ve florbale mladších
a starších žáků a žákyň. Mezi sebou soupeřila družstva
karlovarských, žlutických, toužimských a bochovských žáků a
žákyň, kteří mezi sebou svedli nelítostní boje. V mladší kategorii , která se týká žáků 6. a 7. tříd si vybojovalo svůj postup
do okresního kola mužstvo chlapců, kteří budou bojovat o další
vítězství v Karlových Varech začátkem ledna 2013.
Ve starší kategorii chlapcům 8. a 9. tříd uniklo vítězství jen
o vlásek, jejich skore bylo 22:5, a tak se svým bodovým
ziskem obsadili 2. místo, což na postup do dalšího kola
nestačilo, nebo postupovalo pouze jedno družstvo.
Všem zúčastěným chlapcům a dívkám děkujeme za vzornou
reprezentaci školy a držíme palce těm, kteří nás budou
reprezentovat za školu v Karlových Varech 8. ledna 2013.
Jsou to tito žáci: Burda F. 7.A, Moravec T. 7.A, Straka M. 7.
A, Šulc L. 6.A, Šimek D. 6.A, Hykš D. 8.A., Vacín J. 5.A,
Kolena K. 7.A.
ZŠ Toužim - Mgr. P. Princl

Odpoledne byla pro děti připravena pohádka "O čertím
kopýtku", kterou nám přijeli zahrát naši kamarádi z divadla
"Z bedny". A protože se Mikuláš minulý rok na světě tak
veselil, že tam zapomněl své oblečení, musely mu děti pomoci a splnit tři úkoly, aby své věci Mikuláš dostal zpět. Chytrým
a šikovným dětem ze školky se to samozřejmě povedlo a tak
vše dobře dopadlo.
Každá ze čtyř tříd pozvala rodiče a blízké také na vánoční
posezení, aby zde strávili pár příjemných chvilek a zazpívali
si společně s námi vánoční koledy.
Kuřátka se proměnila v lesní zvířátka, která si v zasněženém
lese zazpívala a zatančila při zdobení stromečku. Třída
Motýlků si připravila pásmo písniček a básniček od podzimu
do zimy. Berušky vítaly Ježíška v živém Betlémě a Včeličky vše
zakončily Vánočním příběhem.
Moc děkujeme rodičům a všem sponzorům, především panu
ing. Vladimíru Hajnému z OZT Toužim, panu Ing. Pavlu
Kovaříkovi z OK STS, manželům Vernerovým a Otrubčiakovým,
panu Jindřichovi Korbelářovi a panu Petrovi Ajšmanovi
za sponzorské a finanční dary na hračky do školky pro děti
k Vánocům a Všem přejeme krásné a veselé Vánoce.

Láska ano, děti ne!
Tak zněl název pořadu, který navštívily žákyně 8. a 9. ročníků
v karlovarském kině Čas v závěru měsíce listopadu 2012.
Tento program uvádí pod záštitou MŠMT MUDr. P. Kovář,
který patří mezi hlavní koordinátory celorepublikového
konceptu sexuální výchovy a osvěty na základních a středních
školách.
V průběhu pořadu podává poutavou formou co nejobjektivnější teoretické i praktické rady současným teenagerům
a zároveň se snaží co nejvíce přiblížit jejich momentálnímu
stavu psychosociálního vývoje a současně je i upozornit na to,
jak se chránit před potencionálními riziky spojenými
s pohlavním životem.
Celý instruktážní pořad je vedený vtipnou formou, je tvořený
120 snímky zpracovanými v multimediální dataprojekci
a videovstupy. V závěru pořadu dostali žáci prostor na svoje
zvídavé otázky, na které jim MUDr. P. Kovář ochotně odpovídal.
ZŠ Toužim - Š. Vodrlintová

Bc. Lucie Dvořáková, učitelka MŠ
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Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 27 / 2012

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 26/2012

Ze schůze Rady města Toužim č. 27 konané dne 17. prosince
2012

Ze schůze Rady města Toužim č. 26 konané dne 3. prosince
2012

A)

A)
Rada města po projednání schvaluje:
1) Ukončení nájemní smlouvy na zahrádku č. 15, na části
pozemku p.č. 1636/2 v k.ú. Toužim k datu 31.12.2012.
2) Záměr na nájem zahrádky č. 15, na části pozemku p.č.
1636/2, o výměře 88 m2, v k.ú. Toužim.
3) Rozhodnutí, že na dnešní schůzi rady nebude projednávat
přidělení bytu v domě č.p.53 v Plzeňské ulici, a to do doby
vyřešení problémů s vytápěním, vodovodní instalací a kanalizací.
4) A provádí, v souladu se schváleným rozsahem provádět
rozpočtová opatření dle usnesení Zastupitelstva města
Toužim č. 8/6/2011 ze dne 08.12.2011, rozpočtová
opatření č. 71/2012 až 74/2012.
5) Vyřazení nepotřebného a poškozeného majetku ZŠ Toužim
s celkovou pořizovací cenou 25 709,- Kč.
6) Použití částky 10 tis. Kč z investičního fondu ZUŠ Toužim
na financování výměny radiátorů v koncertním sále ZUŠ
Toužim.
7) Udělení finanční odměny pro ředitele ZUŠ Toužim ve výši
dle zápisu.
8) Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín, na stavbu Toužim, Lachovice, p.p.č.
1088/1 - kabel NN a pověřila p. starostu podpisem smlouvy.
9) Program zasedání Zastupitelstva města Toužim, svolaného
na den 13.12.2012.
10) Prodloužení nájemních smluv na byty ve vlastnictví města
s platností do 31.12.2013.
11) Směrnici č. 5/2012 "Směrnice k používání sociálního
fondu" s účinností od 01.01.2013.
12) Vyřazení poškozeného majetku ZŠPaMŠ Toužim s
celkovou pořizovací cenou 12 810,- Kč.
13) Udělení finanční odměny pro ředitelku ZŠPaMŠ Toužim ve
výši dle zápisu.
B)

Rada města po projednání schvaluje:

1) Zrušení zveřejnění záměru na nájem lesních pozemků
města Toužim, uvedeného v usnesení rady č. 24/2012, bod
A/21.
2) Smlouvu o nájmu lesních pozemků ve vlastnictví města
Toužim společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., Sídliště 428,
Toužim a pověřila p. starostu a místostarostu jejím podpisem.
3) A provádí, v souladu se schváleným rozsahem provádět
rozpočtová opatření dle usnesení Zastupitelstva města
Toužim č. 9/5/2012 ze dne 13.12.2012, rozpočtová
opatření č. 75/2012 až 82/2012.
4) Ukončení nájemní smlouvy na byt v DPS č.p. 468 uzavřené
s M. Květoňovou k datu 31.12.2012.
5) Přidělení bytu v DPS č.p. 468, o velikosti 1 + 1, pí J.
Lukešové s platností od 01.01.2013.
6) Na změnu připojení Městské knihovny a služebny Městské
policie k internetu využít nabídku společnosti T-mobile.
7) Předání dětského hřiště v Plzeňské ulici, v části "Hájenka"
s pořizovací cenou 367 277,- Kč do výpůjčky příspěvkové
organizaci Technická služba města Toužim.
8) Předání přístřešku nad vchodem do MŠ při ZŠPaMŠ Toužim
s pořizovací cenou 25 355,- Kč do výpůjčky příspěvkové organizaci ZŠPaMŠ Toužim.
9) Na návrh likvidační komise vyřazení majetku města Toužim
užívaného MěÚ, DPS, KIC a SDH s celkovou pořizovací cenou
148 025,96 Kč a jeho předání k likvidaci oprávněné osobě.
10) Zadat zpracování stavební dokumentace na objekt bývalé
kotelny na pozemku p.č. 1049 v k.ú. Toužim p. Kokešovi za
účelem legalizace tohoto objektu.
11) Odpisový plán ZŠ Toužim na rok 2013.
12) Udělení finanční odměny pro ředitelku ZŠPaMŠ Toužim,
ve výši dle zápisu.
13) Udělení finanční odměny pro ředitelku MŠ Toužim, ve výši
dle zápisu.
14) Revokaci usnesení rady č. 25/2012, bod A/2 o udělení
souhlasu se sídlem zakládané společnosti MUDr. R. Hlouse
na adrese Sídliště 424, Toužim, z důvodu změny názvu
společnosti.
15) Umístění sídla společnosti Ordinace Toužim s.r.o., jejímž
společníkem bude MUDr. R. Hlous, do nemovitosti - budovy
č.p. 424 nacházející se na pozemku p.č. st. 602/2 v k.ú.
Toužim, vedené pod adresou Sídliště 424, Toužim, která je ve
vlastnictví města Toužim.

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Informaci ředitelky ZŠ Toužim, že v době vánočních prázdnin a čerpání dovolené bude ZŠ Toužim uzavřena v době od
23.12.2012 do 02.01.2013.
2) Poděkování Sdružení Linka bezpečí za příspěvek na činnost
v roce 2012.

V Toužimi 03.12.2012

pokračování na straně 12
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PROFÍČEK

16) Zajištění dotisku brožury "Radyně - dějiny a současnost
jedné vísky" v tiskárně nebo v případě vysokých nákladů,
přímo na úřadě.
17) Poskytnutí příspěvku na činnost sdružení Natura 99 ve
výši 2 tis. Kč v letošním roce.
18) Poskytnutí příspěvku na činnost společnosti Pomoc v
nouzi, o.p.s., Sokolov, ve výši 2 tis. Kč z rozpočtu města v
roce 2013.
B)

(5. - 9.8.2013)
Profíček! Vypisujeme termín příměstského tábora již
nyní (pro včasnou rezervaci místa). Rády pomůžeme
rodičům, když nefunguje přes prázdniny mateřská školka nebo družina a Vaše dítko si ještě netroufne na pobytový tábor i se spaním přes noc (mimo domov bez
rodičů) … právě pro Vás je připravena tato speciální
nabídka pro děti od 5 do 15 let.

Rada města po projednání bere na vědomí:

1) Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady.
2) Informace OLH, Ing. Smysla, ke spolupráci s OLH městských lesů Bochov, objasnění některých připomínek ke své
činnosti a přístupu k náhradám za škody zvěří od nájemců
honiteb.
3) Návrh likvidační komise na vyřazení tenisového hřiště v
Políkně s pořizovací cenou 23 800,- Kč s tím, že vyřazení
bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva.
4) Informaci ředitele ZUŠ Toužim, že na dny 3. a 4. ledna
2013 vyhlašuje pro žáky ZUŠ Toužim ředitelské volno.
5) Informaci ředitelky ZŠ Toužim, že na dny 3. a 4. ledna
2013 vyhlašuje pro žáky ZŠ Toužim ředitelské volno.
6) Informaci ředitelky ZŠPaMŠ Toužim, že na dny 3. a 4. ledna
2013 vyhlašuje pro žáky ZŠP ředitelské volno.
7) Žádost Teplárenství města Toužim o schválení projektové
dokumentace řešení opravy rozvodů tepla, včetně předběžné
kalkulace, schválení časového a finančního plánu oprav
primární sítě rozvodu tepla s tím, že nejdříve bude konzultována otázka, zda se jedná o technické zhodnocení nebo
opravu a následně rada projedná všechny předložené požadavky.
8) Žádost nadace Společnost DUHA, Trutnov, o podporu projektu "Nemysli jen na sebe" s tím, že tento projekt z důvodu
plně vytíženého rozpočtu města nepodpoří.

Příměstský tábor? Kde?
ProfiCentrum o.s., Plzeňská 576, 364 01 Toužim
Náplň dne :
Budeme výtvarničit, zpívat, sportovat a chodit ven na
čerstvý vzduch.
- budeme pořádat různé speciální programy ( maškarní
bál, minidisco,…)
- děti budeme samozřejmě během týdne fotit, aby měly
vzpomínku na Profíček
- budeme se vzájemně poznávat, učit se dělit o hračky a
pomůcky s kamarády, pracovat ve skupinách i dvojicích
Kdo se bude o děti starat?
Paní Lenka Hubáčková a Jana Leheňová,
obě s pedagogickým vzděláním
Kapacita dětí:
- na každých 10 dětí 1 instruktorka na program, max.
kapacita 20 dětí
Provozní doba:
7,00 - 15,30 hodin
(příchod dětí do 8,00 a odchod 15,00 - 15,30)
Stravování:
- vlastní = ranní a odpolední svačinka, v ceně = oběd
a pitný režim
Cena
1500,- Kč na týden (42,5 hodin) s obědem a pitným
režimem
- v ceně jsou zohledněny i různé materiály na tvoření, hry
a zábavu
Termíny úhrady, číslo účtu a variabilní symbol :
- hradí se PŘEDEM do 31.5.2013 na čísle účtu
233 4321 89/0300, VS rodné číslo dítěte
- přihlášky ke stažení na www.proficentrum.wbs.cz
- rezervaci místa máte až v momentě úhrady a odevzdání
přihlášky

Schůze Rady města Toužim
Usnesení č. 28/2012
Ze schůze Rady města Toužim č. 28 konané dne 27. prosince
2012
A)

Rada města po projednání schvaluje:

1) A provádí, v souladu se schváleným rozsahem provádět
rozpočtová opatření dle usnesení Zastupitelstva města
Toužim č. 9/5/2012 ze dne 13.12.2012, rozpočtová
opatření č. 83/2012 a 85/2012.
2) Odpisový plán MŠ Toužim na rok 2013.
3) Převod části příspěvku určeného na provoz TSM Toužim v
roce 2012, ve výši 800 tis. Kč, zpět na účet zřizovatele.
4) Ceníky služeb TSM Toužim s platností od 01.01.2013 z
důvodu zvýšení sazeb DPH.
5) Převod finančních prostředků ve výši 122 320,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu TSM Toužim.

Těšíme se na Vaše dítka, Tým ProfiCentra o.s.
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Pranostiky našich předků - LEDEN

SKOKY

V zahradách na stromích pavučiny sbírej a co suchého osekej.
Tohoto měsíce línají koně, protož se mají pilně hlídati, hřebelcem pilně česati a čistotně chovati, tak abych jich přibývalo. Ledna měsíce chladného užívej vína dobrého. Slunce
vychází na Vodnáře, dlouhá noc se od nás béře. V tento čas
se mejti, může lehce škoditi, užívej pokoje, střídmě se chovaje. Užitečné poučení a rady E. J. Košetického z roku 1690.
Uveřejněno ve Velkém pranostikonu Zd. Vašků (vydala
Akademia).

Poutníku, který kráčí polní cestou od vesničky Polom, mine
kapli Panny Marie a kříž na rozcestí s letopočtem 1833
(původní kříž zmizel v roce 2009 patrně ve Sběrných surovinách) a dále sestupujícímu hlubokou úvozovou cestou do
údolí, se naskytne úchvatný pohled na kdysi krásný barokní
poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích. Dříve se
tato vesnička utopená v údolí jmenovala Pivoňka. Stejně
úchvatný pohled se naskytoval až do roku 2005 poutníkům,
kráčejícím naučnou Skokovskou poutní stezkou z Kláštera
premonstrátů v Teplé a dále přes louku k chrámu Panny
Marie. Jako mávnutím kouzelného proutku se znaveným poutníkům objevovaly v zeleni údolí věže poutního kostela, tehdy
ještě v celé své kráse a s měděnou krytinou, která ladila
s okolní zelení. Vrcholy věží byly zakončeny osmicípou
mariánskou hvězdou. Měděná krytina věží a to včetně
mariánských hvězd skončila ve Sběrných surovinách, takže
posloužila k rozvoji podnikatelského prostředí v ČR.

w Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou slotu
jen.
w Svítí-li na Nový rok jasně slunce, bude hojná úroda.
w Prší-li v lednu, bývá drahé obilí.
w Je-li tříkrálová noc hvězdnatá, budou se rodit beránci, býčci,
kozlíci a kluci.
w Stromy se dají prořezávat jen do svatého Fabiána
a Šebestiána ( 20.1. ).
w Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána.
w Když se svatý Vincenc (22.1.) sluní, víno sudy plní.
w Jestliže na svatého Pavla obrácení ( 25.1. ) přijde déš či
bude sněžiti, bude mnohým lidem toho roku hlad hroziti.
w Je-li Karel Veliký ( 28.1. ) málo ledový, únor to zase napraví.
w Na Saleského Františka ( 29.1. ) meluzína si částo zapíská.
w Roste den, roste zima.
Jaroslav Hráský

Kostel stojí v místech, kde dříve stávala kaple zasvěcená
Panně Marii. Kaple byla postavena na podnět žlutického
děkana, tepelského premonstráta P. Johannese Ricka. Toto
místo je spojováno se zázračným uzdravováním. Například
řezník Backer, který trpěl podagrou tak, že mohl chodit jen
o berlích: vypravil se z Jáchymovska k Panence Skákavé, což
je lidové pojmenování Panny Marie Pomocné, šel pět dnů
o berlích, pomodlil se k Panně Marii a k překvapení všech
třiceti spolupoutníků z Českého Wiesenthálu odhodil berle
a domů se vracel již bez berlí. Ve Skocích se odehrála celá
řada zázraků, jejichž soupis zveřejnil prof. Benedikt Brandl ve
své brožuře o Skocích z roku 1925. Zvěsti o zázračných
vlastnostech tohoto místa se rychle rozšířily do širokého okolí
a Skoky se staly poutním místem.

SKRÝVAČKY - ZIMNÍ
Plazi mají v zimě své "domečky" v půdě pod kameny.
Děda pořád chodí ven a camrá zimu :-(.
Babi, pochop, cloumá s ní hrozná puberta.
Hele, děda už chodí zase ven.

Do Skoků putovalo každoročně tisíce poutníků. V roce 1733
to bylo dokonce 35.000. S konáním pouti k Panence Skákavé
byl samozřejmě spojen i značný finanční příjem od poutníků.
V letech 1728 - 1730 bylo od poutníků shromážděno 12.522
zlatých. Stále stoupající věhlas tohoto poutního místa podnítil
vrchnost k výstavbě poutního kostela. Markrabě Ludvík Jiří
z Báden-Bádenu svěřil výstavbu kostela staviteli z Útviny
Johannu Schmidtovi za cenu 9.548 zlatých a 22 krejcarů.
Smlouva byla podepsána 22. dubna 1736. První pou se
konala v roce 1748. Při této příležitosti převzal klíče od
dokončené stavby žlutický děkan P. Rick, nově ustavený superior skocký. První pou se konala za účasti opata Hieronyma
Franciska Ambrose a dvaceti prelátů. Kostel byl zasvěcen
Navštívení Panny Marie. První poutě se zúčastnilo 8.000
poutníků a bylo vystaveno 21 sudů s pivem.

Já zírám, po ucha je ten sněhulák zmrzlý!
Koukej, je tam saň, kysele se tváří.
Byly ty sáňky na půdě nebo byly v kůlně?
Děti upadly, žel maminka byla daleko, tak se musely zvednout
samy.

SKRÝVAČKY - NĚCO Z TENISU
Miláčku, rty tvoje líbat chci.
Podíval jsem se do rohu, kde stál obyčejný smeták.
Doktor mi předepsal celer a ketazon :-)
Dnes o páté bude dobrý čaj.
Elefant ukazoval chobotem, kde je voda.
Strnad ho zdaleka uviděl a vyplašeně zazpíval.

pokračování na straně 14

Afričan řekl: "To muset bolet!"
Největší stratég, americký tenista českého původu Lendl.
To se smí čekat - až přestane foukat vítr.
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ukradena měděná krytina z věžních bání a luceren. Lucerny
byly uříznuty motorovou pilou a shozeny dolů, za účelem
snadnějšího a bezpečnějšího získání měděného plechu.
Ještě dříve byla motorová pila použita i uvnitř kostela
k uříznutí točených sloupů, nesoucích baldachýn. Z torza
luceren a věžních bání byla studenty před hlavním vchodem
postavena malá kaplička, připomínající jejich zkázu.
Nájezdů zlodějů kovů byl vystaven i místní hřbitůvek.
Z náhrobků byly ulámány železné kříže, které skončily
patrně ve Sběrných surovinách. Říká se, že smůla tohoto
poutního kostela je v jeho osamocenosti, s tím lze souhlasit. Je však třeba dodat, že tato doba přinesla nebývalé
možnosti pro různé zlodějíčky a ničitele památek. Vše, co
bylo ukradeno, je také možno bez problémů prodat.

pokračování ze strany 13
Počátky tohoto mariánského poutního místa sahají až do
období rekatolizace. Toto poutní místo leželo osamoceno
mimo území tepelského kláštera, ves patřila pod žlutickou
farnost a byla součástí údrčského statku. Tato konstelace
byla často příčinou sporů. Z historie je znám mimo jiné spor
skockých hostinských s jiným hostinským, který jim
konkurovali s klášterním pivem. Klášterní pivovar měl právo
vařit vícestupňové pivo. Místní podali stížnost ke dvoru
císařovny Marie Terezie a bylo rozhodnuto v jejich prospěch.
Hostinskému-konkurentu bylo nařízeno uhradit místním ušlý
zisk. Josefínská doba se svými reformami nepřinesla tomuto
poutnímu místu nic dobrého. Císař Josef II. zakázal, aby sem
putovala procesí z celé země, a poutní kostel se stal pouze
lokálním. Důsledkem zákazu bylo snížení počtu poutníků sem
přicházejících a s tím spojené snížení finančních příjmů od
poutníků. Nedostávalo se peněz na opravy a údržbu kostela.
Ve zdech byly trhliny, do kostela zatékalo.

A jaké jsou plány s oživením tohoto poutního místa
a obnovou zdevastovaného kostela? Občanské sdružení
Pod střechou, jehož předsedou je pan Jiří Schierl se snaží
ve spolupráci s Klášterem premonstrátů v Teplé,
Plzeňským biskupstvím, o.s. Cesta z města a dalšími
sdruženími oživit toto poutní místo a zabránit dalšímu
chátrání, tohoto kdysi krásného poutního kostela.
Z Tepelského kláštera premonstrátu byla do Skoků vybudována naučná poutní stezka, která vede zajímavými místy
regionu a měří 60 km. Skokovská naučná poutní stezka
byla prodloužena o dalších 8 km a končí až ve Žluticích.
Touto poutní stezkou putuje každoročně mnoho poutníků.
Poutní stezka byla oficiálně otevřena v roce 2010 mší
svatou, celebrovanou plzeňským biskupem P. Mons.
Františkem Radkovským. Ve čtvrtek 28.6.2012 bylo zahájeno v tepelském klášteře premonstrátů v pořadí již 3.
oficiální společné putování do Skoků za účasti šesti poutníků.
Poutníky
přijal
v
klášterním
kostele
Zvěstování Panny Marie
tepelský opat P. Filip Zdeněk
Lobkowicz OPraem, který
také poutníkům požehnal.
V
letošním
roce
se
uskutečnilo ve Skocích již
9 mší svatých, poslední mše
svatá,
tedy
devátá
se uskutečnila 9. prosince
2012, této adventní mše se
zúčastnilo 28 poutníků,
které doprovázelo do Skoků
vydatné sněžení a na
zpáteční cestě dokonce
sněhová vánice. Nejvíce mší svatých celebroval rektor
Akademické farnosti ČVUT P. ing .Mgr. Vladimír Slámečka,
Ph.D. Ve Skocích se uskutečnilo 6 koncertů, z nichž nejvíce
navštívený byl koncert Jana Spáleného, kterého se zúčastnilo 170 lidí. 1.6.2012 se ve Skocích uskutečnila Noc světel, spojená s noční prohlídkou a 30.6. další Noc světel,
tentokrát spojená se zpěvy Klášterní komunity v Teizé,
v slavnostně osvětleném kostele v předvečer hlavní
skokovské pouti, konané k svátku Navštívení Panny Marie.
Ve Skocích jsou také pořádány brigády a kostel je pro
návštěvníky zpřístupněn téměř celý rok a je zajištěn
i výklad. Každoročně navštíví toto poutní místo přes 3.000
návštěvníků. Velkým snem zůstává obnova kostela.
Jaroslav Hráský

Po převzetí patronátu za doby opata tepelského kláštera
dr. Helmera v roce 1902 byl kostel nákladně opraven a vnitřní
vybavení restaurováno. Tato událost je patrná ze znaku v nadpraží hlavního vchodu. V roce 1906 zde byla postavena fara
a později i hostinec.
Zatímco s rostoucí slávou tohoto poutního místa se ves Skoky
rozrůstala, po odsunu původních obyvatel v roce 1946 se
začala ves vylidňovat a posléze
zanikla. Po napuštění žlutické
přehradní nádrže v roce 1968
byla odříznuta cesta od dnes již
zaniklé vesničky Mlýňany. Je
paradoxem, že období reálného
socialismu přečkal poutní
kostel téměř bez úhony a byl
i relativně dobře udržován.
Autobus sem dokonce přivážel
poutníky. Ovšem na žádných
dokladech o provozu vozidla nesměl být uváděn cíl cesty
Skoky. Je samozřejmé, že někteří tehdejší stoupenci
a funkcionáři režimu se všemožně snažili zabránit konání
poutí, především znepřístupněním úvozové cesty ke kostelu.
Někdy byl do úvozové cesty navezen kámen, jindy zase byla
cesta zatarasena zemědělskými stroji. Ještě větším
paradoxem je, že nejhorší a zničující období pro poutní kostel
ve Skocích nastalo až po roce 1990, tedy za reálného kapitalismu. Kostel byl opětovně vykrádán a devastován. V roce
1993 byl vykraden svatostánek a pak již neuplynul snad jediný měsíc, týden a snad ani den, aby kostel nebyl cílem
zlodějských výprav.Zloděje nezastavily ani zazděné dveře
a neodradilo je ani elektronické zabezpečení objektu
Vynalézavost zlodějů prostě nezná mezí. V roce 2006
dosáhla devastace kostela téměř svého vrcholu, kdy byla
14
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TURISTIKA

TŘEBOUŇSKÝ VRCH 2013
Klub českých turistů TJ SOKOL Toužim, společně s Osadním
výborem Třebouň, občany Třebouně a místními hasiči uspořádali
v pořadí již 32. ročník Novoročního výstupu na Třebouňský vrch, který
je druhým nejvyšším vrcholem Tepelské vrchoviny. Novoroční ráno
přivítalo oslavence Silvestra, tedy i vstupu do Nového roku, blankytně modrou oblohou, s červenými oblaky, které byly předzvěstí nastávajícího větrného počasí. Oblakům dominoval jasně zářící měsíc.
Příznivce zdravého pohybu a milovníky přírody provázelo letošní
putování k vrcholu jarní počasí. Krásné počasí a dobrá a včasná
informovanost občanů, také pozitivně ovlivnila účast na letošním
Novoročním výšlapu. Třebouňští hasiči se jak je již dlouholetou
tradicí postarali o občerstvení znavených poutníků a Klub českých
turistů zajistil Pamětní listy, propagaci této oblíbené Novoroční akce
a přivítání všech, kteří se vydali na Třebouňský kopec. Letošního
výšlapu se zúčastnilo 442 příznivců zdravého pohybu a milovníků
přírody. Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu této
akce.
Jaroslav Hráský
Foto: Jiří Schierl

DOBRÁ VODA

Před Vánoci se v Dobré Vodě
putovalo k živému Betlému
Ve čtvrtek 20. prosince se v 17 hodin v Dobré Vodě u Toužimi
sešlo asi 80 poutníků, aby se společně vydali již po sedmé
k živému Betlému. Putování je vždy příležitost, jak se na chvíli
zastavit v předvánočním shonu a nasát trochu klidné atmosféry.
Jedná se o tradiční předvánoční akci občanského sdružení
Český západ, které působí v sociálně vyloučených lokalitách na
Toužimsku a Tepelsku. Putování je otevřeno všem lidem dobré
vůle - dětem i dospělým. Letos na putování nechyběli bratři
trapisté z kláštera v Novém Dvoře, zástupce kláštera premonstrátů v Teplé, přátelé z Koinonie Jana Křtitele z Litic u Plzně
a další milí hosté z blízkého či vzdálenějšího okolí.
Celým podvečerem nás provedl P. Martin Sedloň, OMI, spolu
s muzikanty z Koinonie Jana Křtitele, kteří v doprovodu kytary zpívali koledy společně s ostatními poutníky. Celý průvod se sešel
v 17 hodin před sídlem Českého západu. Zde každý dostal
zářivou lucerničku, se kterou jsme se společně vydali do
Betléma.
Naše cesta Dobrou Vodou vedla až k objektu bývalé Hájenky, ve
které Český západ provozuje svou textilní a keramickou dílnu.
U ní končilo naše putování, protože jsme dorazili k našemu cíli do Betléma. Zde jsme byli svědky narození Ježíše. Vánoční
příběh pouti Josefa a Marie do Betléma nám zahráli děvčata a
chlapci z Dobré Vody, kteří ho nacvičovali během prosince vždy
po odpoledních pod vedením Kamily Semrádové z Českého
západu. Samozřejmě vedle Svaté rodiny nechyběl ani Anděl,
Pastýři a Tři králové. Průvod poutníků na oslavu narození Ježíše
také společně zazpíval Svaté rodině koledy a pomodlil se.
Chybět nemohla ani píseň Tichá noc zpívaná zčásti česky
a zčásti romsky v podání Elišky Dunčekové. Poté, co jsme dozpívali, rozloučili jsme se a vydali jsme se společně zas zpět k sídlu
Českého západu. Tam už na děti čekal rozzářený vánoční strom
s nadílkou a zapálený oheň, u kterého se mohli všichni ohřát,
ochutnat voňavé cukroví, čaj, horký džus či svařené víno.
Český západ již nyní zve na podobné putování k Betlému i příští
rok, kdy se bude konat již po osmé.
Mgr. Eva Haunerová

TŘEBOUŇ

Mikulášská nadílka v Třebouni
Mikulášská nadílka v Třebouni v klubu č.5 jako každý rok byla moc
pěkná, dětičky dostaly moc pěkné balíčky. Tímto bychom chtěli
poděkovat sponzorům a městu Toužim, že jsme mohli dětem udělat
radost a uspořádat jim besídku na kterou se každý rok těší.
Osadní výbor Třebouň
Marcela Kubínková
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